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 *بسم اهللِ الرَّحمنِ الرَّحيم*

 «عَليِّ الْعَظيمال قُوَّةَ اِلّا بِاهللِ الْ و وَ ال حَولَ»

 «وَ صَلَّي اهللُ عَلي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهرينَ»

 «وَ لَعْنَةُ اهللِ عَلي اَعْداءِ آلِ مُحَمَّدٍ أجْمَعينَ»

 *« سرآغاز»* 

ترين خدمتگزار  صانع عظيم را كه منّت نهاده بر اين كمكنم خداوند منانِ ستّار العيوب و  حمد مي* 
بن سيّد نقي  سيّد صادق اش ي شرمنده اهلل عليهم و عنايت فرموده بر بنده دوستان آل محمد صلوات

ي  بها را، كه اميد است همه ي اين كتاب گران نوبهما توفيق تنظيم و بازنگري ترجمهغفراهلل ذ
عليه در هر موقعيت و شهر و مكاني كه هستند در نشر و پخش اين  اهلل دوستان اميرالمؤمنين صلوات

اهلل عليهم از هيچ  ي دفاع از حريم مقدّس قرآن و عترت صلوات كتاب كوتاهي نكنند، زيرا وظيفه
فردي برداشته نشده، و در قيامت هم از جانب خداوند متعال از تمام خَلق نسبت به وظايفشان در 

از امّت اسالم نسبت به خدمتگزاري و احترام و اطاعت از آل محمّد حمايت از مكتب انبياء و 
 .اهلل عليهم نيز بازخواست خواهد شد صلوات

حال،  تا به( ص)اهلل عليهم بعد از پيامبر  از اهل بدعت و ضاللت و پيروان جبت و طاغوت لعنة* 
هاي  سقيفه و بدعت اي را در توجيه نمودنِ انحرافات و جنايات اهلِ هاي بسيار گسترده فعاليت

ها، فعاليت و استقامت و  ي اين توجيه نمودن اند، تا به وسيله اصحابِ منافق و ناپاك پيامبر آغاز نموده
بدين معني كه   ها را از تشخيص حقّ دور نگاهدارند، بيني مردم را دگرگون سازند و آن تَفقّه و روشن

ها و  تاند تا بدع و پناهگاهي گرفته د را دژينواصب از قواعد و اصطالحات ساختگي، مجتهد و اجتها
ها  اهلل عليهم را توجيه نمايند، به همين علّت اعمال كفرآميز ابوبكر و عمر و عثمان و اتباعشان لعنة

ي دليل  اهلل تعالي عليه نهايت دقت عِلمي را با تسلطي كه در بيان حقّ و اقامه محقق كركي رضوان
اهلل  ها لعنة كار گرفته، تا شيوه استدالل و اسناد و مدارك عُمَري به اند و حجّت بر عليه خصم داشته

را با  ها را ثابت و آشكار نمايد، و هر كس اين كتاب عليهم، باطل بودنِ تمام اجتهادات و توجيهات آن
لمي و مفاهيم آن مطالعه نمايد، به پاكي صدق و نورانيت واليت در حضور قلب و دقت در سيره ع

اهلل عليهم،  اثبات كُفْرِ ابوبكر و عمر و عثمان  حمايت از مكتب قرآن و عترت صلواتدر وجود مؤلف 
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و اتباعشان لعنة اهلل عليهم آشنا شده، و به عظمت روحي مؤلف و مقام عِلمي ايشان معترف خواهد 
 .بود
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 * «مُحَقّقِ كَرَكي، مؤلّف كتاب نَفَحات اللّاهوت»* 

ي عصر و دورانش شيخ  ي زمان، و علّامه قين، شيخ طائفهمروج مذهب و ملّت و رئيس محق* 
عبدالعالي كَرَكي عاملي گاهي مُلَقَّب به شيخ عالئي و گاهي ( بن حسين)بن  بزرگوار نورالدّين عليّ
قدر و  حال او در وثاقت و عِلم و فضل و جاللتِ: در امل االمل فرموده(عاملي )محقّق ثاني، شيخ حرّ 
تحقيق مشهورتر از اين است كه ذكر شود و تصنيفاتش بسيار و مشهور است  بزرگيِ مقام و زيادي

… 

عد حسن بيك روملو معاصر شيخ عليّ كَرَكي در تاريخ فارسي خود گويد كه ب: صاحب رياض گويد* 
ين طوسي در حقيقت شنيده نشده كه احدي كوشش و سعي، زيادتر از اين شيخ از خواجه نصيرالدّ

ي اثني عشر كرده باشد، كوشش خوبي  ي جعفري و دين ائمه عالمِ مذهب حقّهعلي كركي در اِعالء اَ
 ها، و كاران و راندنِ آنان و نابودكردنّ قوانين بدعتگذاران و كندن آن در منع اهل فسق و فجور و تبه

و   ها و مسكرات، و جاري كردن حدود و تنبيهات، كردنِ گناهان و منكرات و ريختن شراب در برطرف
و بيان احكام روزه و نماز، و   و محافظت بر اوقات جمعه و جماعت،  ي فرائض و واجبات، اقامه

و فجور، به  و دفع شرور مُعتَدين و مجازات مرتكبينِ فسق  تفحص احوالِ پيش نمازها و مؤذنين،
حكام ي مردمِ عوام را ترغيب و تكليف در يادگرفتنِ شرايع و ا رفت نمود، و عامهي قدرت و پيش اندازه

 .اسالم نمود

مزبور نقل كرده كه محمودبيك مهردار از دشمنان سرسختِ آن جناب بود، ( نگار تاريخ)و حسن بيك 
يك روز جمعه در ميدان صاحب آباد مشغول به قماربازي بود، و شيخ مشغول به دعاء سيفي بود در 

 .سرش شكافته و مُردوقت عصر جمعه هنوز دعايش تمام نشده بود كه محمودبيك از اسبش افتاده  

ي اصل و عربي كتاب نفحات اللّاهوت در  ي نسخه فاضل محترم حاج شيخ محمّد رازي درباره* 
اب مرحوم حاج شيخ عبّاس قمي ي كتاب الكُني و االلق كتاب مشاهير دانشمندان اسالم كه ترحمه

 :نويسد اهلل تعالي عليه مي يل معرفي مُحَقِّقِ كَرَكي رضواناست ذ

كتابي .(: وظالمين آنان است)گويد اين رساله كه در جواز لعن بر جبت و طاغوت ( رازي)مترجم »
، ((ره)محقق كركي )است در موضوع خود بسيار مهم و جامع و نفيس و ارزنده به خط مصنف آن 

شهر ( در)، (ع)ي حضرت عبدالعظيم حَسَني  ي مقدّسه ي آستانه جزو كتب مخطوط و قلمي كتابخانه
جا  جلد كتاب ديگر شاه عباس كبير صفوي وقفِ آن( 111)آن را با يكصد و نوزده  ري است كه

 .در پشتِ آن نوشته با مُهر خود و مُهرِ شاه مزبور( ره)ي آن را مرحوم شيخ بهائي  نموده و وقفنامه

هرا بره دسرت مرحروم      رده فرروش ري به عراق و سرانجام در بساط خ اين نسخه را دست چَپاول از
داد ترا  ( كتاب الكُني وااللقاب)مجاهد اميني صاحب الغدير افتاد و آن مرحوم به اين مترجمِ ي  علّامه
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بها  در ري رسانيده و اكنون جزو كتب گران( ( ع)حضرت عبدالعظيم )ي آستانه  به محلّ آن، كتابخانه
 .ي آنجاست و نفيسه

«1445ي الكني و االلقاب رقم  نقل از ترجمه»  

 * «هوتاب نفحات الالر از مترجم كتتشك» * 

اهلل عليه خدمت جناب مستطاب حاج ابوتراب هدائي كه مرردي   مدت زماني در مشهدالرّضا صلوات* 
هايي را خداوند برر مرا    بزرگوار و مهربان و شخصيتي عِلمي و آگاه در مسائل مذهب هستند، مالقات

ائي مادري و بزرگ خاندان ما، شد زيرا كه ايشان د ي ارحام انجام مي احسان فرمود كه به عنوان صله
اهلل  اش به قرآن و عترت صرلوات  مندي داري هستند، و شدّت عالقه و مشهور در تقوي و زهد و مردم

اش بره عتررت گرامري پيرامبر      ي دوستانش اين وابسرتگي  عليهم  به قدري زياد است كه براي همه
اهلل عليهم  ت به آل محمّد صلواتي ايشان خدم و در روحيه. اهلل عليهم آشكار و معروف است صلوات

اهلل عليهم  شود و به همين جهت در حمايت از قرآن و عترت صلوات جزو برترين افتخارات شمرده مي
قدر در خور تربيتِ مردمِ جامعره و سروق دادنِ    صادقانه و متواضعانه كوشا، و مقاالت و تأليفاتي گران
تر آنان چرا  و مرورد    هلل عليهم دارند كه بيشا آنان به سوي مكتب انحصاري قرآن و عترت صلوات
 .استفاده فرهنگيان و دانشجويان قرار گرفته است

ي  و ادبرش نسربت بره همره    ( ص)اهلل  خُلق و خو و تواضع اين مردِ بزرگوار نسبت به ذراري رسرول 
گي از او درخواست نمايم اين كتابِ شريف را كه با فرهنگ زندمؤمنين باعث شد كه جرأت يافتم كه 

ان انجام نشده و ي اين كتاب تا اين زم زيرا ترجمهو اعتقادي ايشان نيز هم سنخ بود ترجمه نمايند، 
 .باشد  مورد نياز طالب علوم ديني و به خصوص فرهنگيان نيز مي

ايشان باوجود كسالت جسمي و ناراحتي چشم و مشكالت روحي كه نسبت به اوضاع نابسامان جامعه 
اين درخواست را  ف بودند، و با مشاغل علمي ديگري كه در مسير تبليغ داشتند،هميشه متأ ثر و متأس

اهلل  ي زهررا سرالم   گزاري بره فاطمره   كريمانه پذيرفتند و در هواي گرم تابستان با اشتياق در خدمت
 .عليها مشغول ترجمه شدند
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عنروان تشركر و    بهدر عمل حاضر نبودند نامشان در كتاب برده شود، و لكن  مترجم از جهت اخالصِ
اين مقدار اشاره را  گزاري از زحماتشان و حفظ ادب نسبت به ايشان، بر خالف تمايل خودشان، سپاس
 .اهلل خيرالجزاء المحسنين ي شرعي خود دانستم، جزاه وظيفه

چه از مطالب در متن و يرا پراورقي ايرن كتراب در      از جهت حفظ امانت الزم به تذكّر است كه آن* 
ايم تا راهنمائي و يا سهولتي در فهم مطالب انجام گيرد،  قرار گرفته است ما افزوده) (  ين  الهالل بين

 .اهلل عليهم در انجام اين خدمات نقصي نباشد و اميد است از عنايات آل محمد صلوات

باشرد و آشرنائي بره     اش تفقّه و معرفت به حقايق دين مي چون حمايت از استقامت در دين الزمه* 
هاي مذهبي بدون خدماتِ فرهنگي ممكن نيست به همين جهت نشرر كترب حاضرر بردون      واقعيت
و بدون كم و زياد كردن محتواي آن براي   اي تغيير و تبديل و بدون دخل و تصرف در مطالب، كلمه

 .همگان آزاد است

 چون حفظ امنيّت حدود و مرزهاي اين آب و خاك در مسئوليت شيعيان است و مطالب اين كتاب* 
نمايد، و استقامت در دفرع دشرمنان را    ميو دفاع از مقدّسات مذهب را بروز  گوئي حق  روح شجاعت،

اهلل عليهم سهيم باشيد  لواترضايت آل محمد صدارد، شما هم در ثواب اين خدمات و جلب  احياء مي
 .شاءَاهلل كوتاهي نفرمائيد و در نشر اين كتب إن

 *«مودن اين كتاباهداف فرهنگي و علمي در آماده ن»* 

است كه اين سؤاالت در  ؤاالتي بسيار پر اهميت و ارزشمندگوي س بامحتواي علمي اين جزوه جو* 
شناسري در   خرواه در تمرام عصررهاي تراريخ اسرالمي در جامعره       ي مردم متفقره و ديرن   اذهان همه

درايرن زمران   خصوص  هاي اختالف امّتِ اسالم هميشه مطرح بوده و به شناسي و بررسي علّت اسالم
 :دارد كه هم افكاري را به خود مشغول مي

 آيا لعنت نمودن از آداب اسالمي است؟ -1

 شود؟ آيا لعنت نمودن عبادت است يا نه، و عبادت بودنِ لعن از كجاي قرآن و احاديث معلوم مي -2

يروانشران معرين   ي منافقون در قرآن وظايفي را در مقابل براي مؤمنين نسبت به منافقين و پ آيا سوره -3
 نموده است؟

 آيا بايد كدام دسته را و به چه دليل از آيات قرآن و احكام شريعت، حقّ و بقيه را باطل بدانيم؟ -4

 ي مردم الزم است؟ ها و منشأ اختالفات بعد از پيامبر بر همه به چه داليلي، شناخت علّت -5
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اعتقرادي داشرته باشرند و بره چره      ونره  بايد مؤمنين در زمان فعلي نسبت به پيروان منافقين چگ -6
 ها را پيرو منافقين بدانند؟ داليلي آن

نبود، مردم را چگونه و برا  ( ص)دانيد كه در سقيفه كه به امر خدا و سفارش پيغمبر اسالم  آيا مي -7
 جا جمع نمودند؟ هائي از روش جاهليت در آن چه حيله

هائي از  نبود، مردم را چگونه و با چه حيله( ص)در سقيفه كه به امر خدا و سفارش پيغمبر اسالم  -8
 جا جمع نمودند؟ روش جاهليت در آن

نراحق و ايجراد    هراي بره   هرا و قترل   دانيد كه چگونه گناهان و جرائم و انحرافات و بردعت  آيا مي -1
 باشد؟ ي اهل سقيفه مي اهلل عليه، بر عهده هاي باطل قبل از ظهور امام زمان صلوات حكومت

عنت نمودن ما، اهل بدعت و سقيفه را، اثراتي در هردايت خلرق و احيراي قررآن و عتررت      آيا ل -14
 اهلل عليهم دارد؟ صلوات

 اي غير از لعنت نمودن اهل باطل ره ديگري هست؟ آيا براي هدايت خلق و معرفي باطل، چاره -11

رفريِ حرقّ و   شرود برراي مع   كم مباهله در قرآن هست و هرگز تعطيرل نمري  دانيد كه حُ آيا مي -12
 شناخت باطل است، و لعن يكي از مطالب اين آيه است؟

 آن امامي كه هركس نشناسد به مرگ جاهليّت و مشرك مرده، شناخت كدام امام است؟ -13

دانيد كه هدف اصلي سقيفه كه تغيير سنّت پيرامبر و تغييرر مسرير امامرت و پيشروائي و       آيا مي -14
 خود را با رأي و اجتهاد به نتيجه رسانيده؟ حرافيمسير ان حكومت بوده، چگونه توجيهات

كه تمرام نكرات دينرداري را بره امّرت      ( ص)توان پذيرفت كه خدا و رسول او  آيا به راستي مي -15
 ي اهميّت آن در وحدت امّت سكوت كرده باشند؟ ي جانشيني پيامبر، با همه اند درباره آموخته

اهلل علريهم را در   الزّمران صرلوات   و يحيي و مهردي صراحب  آيا حكمت الهي كه عيسي را در گهواره  -16
اهلل عليه را در طفوليّت يرا جرواني برر     تواند اميرالمؤمنين عليّ صلوات طفوليّت نبوّت و امامت بخشيده، نمي

 امّت واليت بخشد؟

هرا و آزارهراي    انرد از اذيّرت   چه را طبق سرفارش خردا صربر نمروده     آيا اوصياءِ انبياءِ گذشته آن -17
 شود؟ ها محسوب مي هايشان، دليل بر ضعف داليل وصايت و سُستي در انجام وظايف آن امت

اهلل عليه براي حفظ اسالم و قررآن صربر كنرد، صربرِ او دليرل برر        آيا اگر اميرالمؤمنين صلوات -18
 حقانيّت و حاكميت دشمنان اوست؟
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اهل  يي واليت اميرالمؤمنين برا رهدرباي تطهير و آيات فراوان ديگري  ي غدير و آيه آيا واقعة -11
 اي باقي گذاشته است؟ اهلل عليه شك و شبهه تحقيق، در حقانيّت اميرالمؤمنين عليّ صلوات

كنيد كره اصرحاب    كنيد احساس نمي آيا حوادث و مسائل جانبي تاريخ سقيفه را كه بررسي مي -24
ي اصحاب معصوم از خطا هستند،  اند همه اند كه گوئي پنداشته اي رفتار كرده پيامبر در سقيفه به گونه

 دانند؟ را خطاكار مي( ع)و تنها عليّ و زهرا 

و يا كساني كه عثمان ملعون را كشرتند اصرحاب پيرامبر    ( ع)آيا سلمان و ابوذر و مقداد و عمار  -21
 پندارند؟ ها كارهاي اين اصحاب پاك پيامبر را خطا مي اند، پس چرا عمري نبوده

 بل نصِ صريح قرآن و احكام پيامبر، تفسير به رأي نمودن از آثار شومِ سقيفه نيست؟آيا در مقا -22

و اسالم ساختگي را در چند روز اوّل شرروع   ي سقيفه و جنايات سقيفه، آيا مردم عوام شرح فتنه -23
     توانستند بفهمند؟ تاريخ ظاهري آن مي

 (64ي  صفحه) 

و تدريس اجتهاد عامه شد، و شاگردانش كره همره مجتهرد     آيا سقيفه كه پايگاه تعاليم شيطان -24
هاي بعدي را مِثل جنگ جمل كه عايشه مادر خوارج لعنة  اند و فتنه گري بوده مطلق در بدعت و فتنه

 اران سقيفه نيست؟گذ ي بنيان به جهنم سپرد، به عهدهي كثيري را  اهلل عليهم برپا نمود و عده

اهلل عليره برراي اثبرات     و استقامت اميرالمرؤمنين حيردر صرلوات   ها  آيا تاريخ و سرگذشت جنگ -25
 شرافتمندي و فضيلت و حقّانيت و يقين او به اسالم و خدا و پيغمبر كافي نيست؟

هاي جنگ، و   در ميدان( ص)اهلل عليهم از كنار پيامبر  آيا فرار نمودن ابوبكر و عمر و عثمان لعنة -26
اهلل عليه، دليل بر  بن علي صلوات ن، و غصب فدك و قتل محسنتنها گذاشتن پيامبر در ميان دشمنا

 ايماني و پستي آنان و پيروانشان نيست؟ دقتي و بي بي

 وم سقيفه نيست؟اهلل عليه از آثار ش ت عثمان لعنةآيا به آتش كشيدن قرآن به دس -27

هاسرت نبايرد بره مسرلمين      الفساد و اولين قدم آشكار منافقين در تأسيس بدعت آيا اهداف سقيفه كه ام -28
 معرفي گردد؟

بن علي و حسنين و سراير   ي شوم قتل محسن دانيد در سقيفه پايگاه وحي شيطان، نقشه آيا مي -21
اهلل علريهم   ي هردي صرلوات    عليهم طراحي شده، و مصيبات و شهادت ائمهاهلل تي هدي صلوا ائمه

 گذاري شده؟  عليه در سقيفه پايهاهلل هاي غيبت امام زمان صلوات يكي پس از ديگري، و علّت
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اند و زحمات انبياء را در هدايت خلق  هولناك را در تاريخ مرتكب شدهآيا كساني كه اين جنايات  -34
 اند، لعنت نمودنشان از جهت شرعي چه اشكالي دارد؟ ضايع نموده

 شوند؟اش در هدايت امّت حايل شدند نبايد لعنت  آيا كساني كه بين پيامبر و نوشته -31

اهلل عليره و   صلواتامام زمان آيا لعنت كه نفرين است بر عليه دشمنان آل محمّد، قلب مقدّس  -32
 كند؟ علي آبائه را خوشحال نمي

با ديت و زبان نتوانيم انجام دهريم بايرد در   دانيد كه امر به معروف و نهي از منكر را اگر  آيا مي -33
وارونره و از   ،و در غير اين صورت قلرب   را معروف بدانيم، قلب و اعتقادمان منكر را منكر، و معروف

ايمان خارج گشته و حق را از باطل تشخيص نخواهد داد، و بهترين راه هدايت و دفع منكر در قلب، 
 اهلل عليهم است؟ ها لعنة ن لعنت نمودن بر ابوبكر و عمر و عثمان و تابعين آ

هرا و قلرب او را از اثررات سروءِ      وجود مؤمن را از اسارت چه كه از بهترين اذكار، دانيد آن آيا مي -34
و بغض داشتن و لعنت نمودن بر دشمنان آنان ( ع)نمايد، حبّ به آل محمد  ها پاك مي لغزش و غفلت

 است؟

 خدا را عبادت كنيد؟ خواهيد با ثواب لعن بر دشمنان قرآن و عترت، آيا نمي -35

عبادتي است در توجه به خداوند متعال كه در اعمال انتظار دانيد كه اين عبادتت برترين  آيا مي -36
 گيرد؟ ا انجام ميماهلل عليه بن الحسن صلوات فرج حجة

اهلل  الشّرهداء صرلوات  بن علري و سيّد  آيا صبح و شب كه امام منتظر در عزاي اجدادش و محسن -37
 ستد؟فر اران اين مصيبات لعنت نميگذ هايش بر بنيان در شكوه گريد، عليهم مي

 آيا در آداب منتظرين، اقتداءِ به موالي خود الزم نيست؟ -38

ي ظالمين، برراي مرؤمنين غيرر از     آيا تا دفع وحشت جنايات اهل جور و پايان دادن به سيطره -31
 ي شمس درمان ديگري هست؟ انتظار صبح و طليعه

غض و لعنرت برر قراتلين    غير از ب مندانِ دركِ حضور حجّت حقّ، در راه وصلش به آيا، اي شوق -44
 ي ديگري هم داريم يا نه؟ سرمايه( ع)مادرش زهرا 

 تيمن نبودم شاكر جود و سخا  اي اطعامم نمودي از واليت

 گرچه اعمالم نبوده در جزايت  خود تفضّل كن بيفزا در هدايت
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 «ابِعٍ لَهُ عَلي ذلِكآخِرَ ت اَلّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِم ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ و آلِ مَحَمَّدٍ وَ»

 «(ع)مشهد مقدّس رضوي  -دوّم محرّم الحرام»

 «سيّد صادق ميرشاه ولد»
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 *بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحيم* 

 * (پيشگفتاري كوتاه از مترجم)* 

ي  آقاي دكتر محمّد هادي اميني حفظه اهلل تعالي مقدّمه« نَفَحاتُ اللّاهُوت» ي بر كتاب ترجمه شده
كتاب است و مؤلّف عالي مقام را تا ( عربي)اند كه محتوي يك چهارم صفحات  جمند جامعي نوشتهار

ي تمام آن مقدّمه ضرور  اند جزاه اهلل خيرالجزاء، چون ترجمه حدّي كه ميسّر بوده شناسانده و ستوده
 1.گذرد مقداري الزم از آن ترجمه شده از نظر مراجعين گرامي مي  نبود،

بن عبدالعالي كَرَكي  بن حسين محدّث مجاهد، مجتهد متكلّم، شهيد سعيد، عليّمحقّق،  فقيهِ: مؤلّف

، تاريخ والدتش محقّقاً (مشهور به محقق ثاني)الحسن  ملقّب به نورالدّين و مُكنّي به ابي ]عاملي[
نسبت داده، ولكن در مدّت « هر 868»والدتش را به سال « األعالم»معلوم نيست، مؤلّف كتاب 

سال بوده، آن بزرگوار در كَرَك متولّد شده و در ( 74)رش همه متّفقند كه نزديك به هفتاد عم
همانجا از خردسالي به فراگرفتن علم پرداخته اشت، كَرَك محلي است در طرف شام نزديك به 

ا ج طوري كه مجتهد و شاعر بسياري از آن ي علميّه و ادبيّه بوده و به وزهبعلبك كه آن زمان محلّ ح
جا به نجف اشرف آمده و ساكن شده و به تدريس و تعليم و تهذيب  اند، سپس از آن بيرون آمده

حفظ و نشر  كند كه در ايران اُمَراء و رجال دولت در مقام نفوس پرداخته، در اين خالل احساس مي
مت ديني آيد و در قزوين و اصفهان به خد ن شاه طهماسب صفوي به ايران ميآثار اهل بيتند در دورا
دستور آن كند كه مأمورين  ميگيرد به طوري كه فرمان صادر  ي شاه قرار مي پرداخته و مورد عالقه
ها امام جماعت معين شود كه افراد ر ا با  دهد در قُراء و محل او دستور مي اء كنند،عالم بزرگوار را اجر

 .و دستور دين پرداختو با شهامت به ترويج آداب . يّع آشنا كنندشآثار اهل بيت و روش ت

ي سال  الحجّه ذي( 18)در هجده . پردازد ها دوباره به نجف بازگشته و به تدريس مي پس از سال
و در ( اهلل درجته علي)قمري مسموماً شهيد شده و به رحمت ايزدي پيوسته ( 144)نهصد و چهل 

 :اند نجف دفن شده، سال وفاتش را گفته

 «144= مقتداي شيعه »

كتاب نَفَحات رجوع فرمايند كه متضمّن بيان اساتيد و شاگردان ( عربي)ي  به مقدّمه ،يلطالبين تفص
 .باشد اند، مي هايي كه شرح حالش را نوشته و تأليفات و نام كتاب

                                                           
 4-طهران« مَكتَبَة نينَويَ الْحَديثة»ي عربي كه توسط  الزم به تذكر است اين ترجمه براساس نسخه) - 1

 (.صفحه توزيع گرديده انجام شده 137مَروي با مقدّمه دكتر محمد هادي اميني در قطع وزيري و  -ناصرخسرو
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 *«رَحْمَةُ اهللِ ِ الصّالِحينَ اَلَّذينَ يَتَّبِعونَ الْكِتابَ وَ الْعِتْرَةِ وَ السَّالمُ عَلي عِبادِ اهلل وَ»* 

 ((*ع)مشهد مقدّس رضوي * )

 ((*ع)خدمتگزار دوستان آل محمد *  )

(*ابوتراب هدائي –هر ق  1443* )



 13نفحات الالهوت ص

 

 :فرمودند( ص)اهلل  رسول

 …يا عليُّ اِنَّ لَكَ كَنزاً في الجنة 

 .يا عليّ براي تو در بهشت گنجي است

اهلل  ت فاطمه سالماهلل عليه است كه چون حضر محسن صلوات فرزند آن بزرگوار ،منظور از اين گنج
« 111باب ( قدس سره)شيخ صدوق  -معاني االخبار». عليها بين دو در فشرده شد، او را سقط نمود

 .محسناً قبل أن يولد( ص)اهلل  و قد سمّي رسول …: اهلل عليه قال اميرالمؤمنين صلوات …

 «…دباب استحباب تسمية الولد قبل أن يول/ ابواب احكام األوالد -وسائل الشيعة»

 :اهلل عليهما بنگريد به بن عليّ صلوات ي محسن درباره* 

مناقب ابن شهر آشوب ج . عربي 34ي  المراجعات نامه. 234ص  -بن قيس سليم -اسرار آل محمّد
. 2/213تاريخ يعقوبي ج . 316/ 1اِغالمُ الوَري ج : 1/354منتهي اآلمال ج . 634خصال ص . 3/358

. 3/471االصابة ج . 3/317تاريخ ابن اثير ج . 2/181شراف ج أنساب األ. 5/153تاريخ طبري ج 
  (.2/55قاموس المحيط ج . 1/136ميزان االعتدال ج 
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 *اهللِ الرَّحمنِ الرَّحيم بسم* 

 (*پيشگفتار مؤلّف* )

 *بياري نام خدا كه داراي رحمت عمومي همگاني و خصوصي است* 

فرمائي ميان بندگانت  داناي نهان و آشكار، كه حُكم ها و زمين، و اي ي آسمان خدايا، اي پديد آورنده
چه اهل آن هستي پاداش كار  گويم به آن چه با يكديگر اختالف دارند، تو را ثناي نيكو مي در آن

ي جالل قدس تو است در برابر  كه شايسته نمايم چنان نيكويت، و تو را تَقديس و تنزيْه مي
 كه ن اوليائت قرارم دادي، در حاليكرت دارم چون از پيرواو مبالغه در حمد و شُ هاي بزرگت، بخشش

كوشم در خدمتت به دل و زبان  هاي پايدارت دارم، و مي ترين نعمت اعتراف به ناتواني از اداءِ حقّ كم
كه به تقصير و  در حالي كه محبوب تو و خالص در اطاعتند، كه توفيقم دادي براي خدمت آنان برا ياين

 .اي از واجِب نهر ريزانِ كَرَمَت، معترفم ابر قطرهكوتاهي خود در بر

فرستم به سوي اشرف مخلوقات و  ترين تحيّات عطر آميزم را مي برترين درودهاي شايسته و كامل
بن عبدالمطلب بزرگ فرزندان  بن عبداهلل ي كَرَم محمّد كه او را برگزيدي از ريشه اعظم كائنات، آن

هاي حكمت و فرودگاه وحي و را ه هدايت  هاي عِلم و معدن خزانه، و به سوي اهل بيتش كه (ع)آدم 
ها  كه آلودگي را از آن پذيران هستند، آنان آويز استوار براي هدايت و روشنائي در تاريكي و دست

ها  ي آن زدودي و از چركينيهاي بشري پاكشان فرمودي، آن دوازده امام معصومي كه به واسطه
ه رگ و دين را كامل و استوار ساختي، و آنانند دليل بر تو و راهنمايان بنعمت را تمام و منّت را بز

ها و  جويم به سوي تو به درود فرستادن بر آن سويت و خوانندگان به راه راستت، و تقرّب مي
ها، پس از من  جويم به سوي تو به لعن بر دشمنانشان و بيزاري از آن كه تقرّب مي دوستيشان، چنان
 .شنوا و دانائيبپذير، چون تو 

از اين امّت اندوه را زايل ساخت به ياري دولت قاهره و روشن  -الحمد سبحانه و له -چون خدا: و بعد
نيرويشان دهد به نصرت و دوان به مالئكه و  ي علويّه صفويّه موسويّه كه خدا و شريف و بلند پايه

ست كند سخن كافرين را و فرواندازد و پَ  ي آن را بلند، جن تأييدشان فرمايد، و قرار دهد كلمه ساِن
چه  اند، و آشكار فرمايد براي باطن بينان آن سرهاي اهل بدعت را كه به ظلم، اهل سنّت ناميده شده

پوشي و سخنان رنگين در شدت احوال دشمنان اهل بيت و فرعونهاشان،  را كه با تَدليس و پرده
 .اند پيشوايان كفر و گمراهي به كار برده

اي كه روي زمين را فرار گرفته، و مصيبتي كه  ي بال و سختي رمايد براي خردمندان اندازهو روشن ف
ها پاك، و  ها و ناداني بر سر همه آمده از نبودن دولت عدلي كه از پريشاني و لغزش دور، و از گمراهي
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سران ستم، كه  ي دولت و صفات فتوَّت برتري دارد، و از غلبه ي پيامبري كه بر كليهمُؤَيَّد به علوم 
چه كه بر گردنهاشان از حق  چه شنيدند دگرگون ساختند و از آن چه را دانستند انكار كردند و آن آن

السالم ثابت بود سر پيچيدند، و بر  بن ابيطالب  و اهل بيت معصومش عليهم اميرالمؤمنين عليّ
آنكه در علم قدمي   ناميدند، بياهلل مردمان ادّعاء مقام نموده و خود را با دروغ و بهتان خلفاءِ رسول

توزاني كه به زبان  اي داشته باشند، بلكه با حيله و فريبكاري و كمك كينه ضيلت سابقهراسخ و در ف
 .گفتند ايمان داريم و دلهاشان ايمان را نپذيرفت

چگونه بود، !!! اي  دارد بنگرد كه بيعت در سقيفه، و آن هم چه سقيفهاگر كسي در اين مطلب شكّ 
ي  و اندوه به او اِعراض نموده و آماده شدند براي تهيه( ص)اهلل  كه از غسل و كفن و دفن رسول
آنان كه پس از كشته شدن ي كه با اميرالمؤمنين كينه داشتند، وسايل رياست، و برانگيختن كسان

آيا جايز است كه خردمندِ با انصاف، تأمّل كند  پدران و فرزندانشان با شمشيرِ او اسالم را پذيرفتند،
منصب امامت را كه عظمت بخش منصبِ نبوّت است، شخصي چون پير فرتوتِ تيم، كه نادان به 

دار  داند، عهده جائي كه حتي حُكم ارثِ جدّه و مانند آن را نمي است تا آن  و جايگاه احكام، 1امور دين
 .شود؟

گرديده و شخصي سرش سپيد كه موهاي ها سجده نموده به حدّي  كه ساليان سال، براي بت با آن
چه در  -بوده داراي اخالقي تند و خشن، و بسيار بد زبان و مَكّار و آلوده نسب و جسور بر پيامبر خدا

 .-زمان حياتشان و چه در زمان وفات ايشان

نيز، شخصي بوده كه با رأي خود، در دين حُكم كرده و از نزد خود، شرع را تغيير داده است و با 
ي نبوّت، كاري كرد كه كينه ورزان دوران جاهليت، با دشمنانشان، آن  غمبر و ساللهي تن پي پاره

 2.اند كرده كارها را نمي

ها را در  اميّه بر گردند مسلمانان شد، و آن و آيا شخصي همانند گاو بني اميّه كه باعث سوار شدن بني
دار  عهدهتواند  ميين مقدّم داشت، و غنيمت، بر انصار و مهاجر( شود چه از دشمن گرفته مي آن)فَيْءِ 

ي زهرا بود  جوي از فرزندان فاطمه دارِ دشمنان پيامبر، و انتقام هم او كه دوست! منصب امامت شود؟
ها، مشركين با آن كشته شده  و در آخر هم با همان شمشيري كه در جنگ بدر و احد و ساير جنگ

 .بودند، از بين رفت

                                                           
 (.7/144الغدير ج . 6/34تفسير طبري ج ) - 1

و « جستجوي حق در بغداد»و « (ع)الهُجوم علي بَيت فاطمة »مآخذ عامه به كتاب تر از  براي اطالع بيش) - 2
 (همين كتاب مراجعه فرمائيد 58حه صف
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اميّه،  خوار فاسق و فاجر بني جا كه حيوان صفتان شراب فت تا آنكار، پَستي گربينديشيد چگونه 
بودند و به ( ص)ي مصطفي  دانستند و كشندگانِ ذرّيه پوشش حرير و بازي با طنبور را حالل مي

 .نمودند، آن مقام را گرفتند متديّن مي( ع)ي بدگوئي به علي  وسيله

 .دمان پليد بودند افتادسپس به دست فرزندان عبّاس كه پيرو راه و روش آن مر

و شكني و خيانت كرده  مَجوس اين امّت نام دارند، پيمانخردان، كه  سپس بنگر چگونه اين بي
ها نگهداري نظام دنياي مردمان بود كه آن  ي آن و غرضِ عمدهامامت را به رأي امّت ثابت دانستند، 
كه گفتند اگر گروهي از سرشناسان، با حا  دار باشد تا آن تواند عهده را هر فاسقِ جاهلِ كافر هم مي

كسي بر پيشوا و امام عادل، خلبه كرده، شخصِ با نفوذي بيعت كنند امام خواهد بود، بلكه اگر 
ي رسول خدا خواهد شد، گرچه از بدترين خلق باشد، و  مقهورش كند پيشوائي از آنِ او است و خليفه

 !!!دستِ آن ظالم خواهد افتاد شرع به هاي شريعت و و منصب!! آن امام عادل كنار زده شده

اند مانند  بكر و اختالف در فضيلتش نموده نصّ بر امامتِ ابي( و ساختن احاديثِ دروغ)و نيز به ادّعا 
بگيرم ابوبكر را دوست خواستم دوستي  اگر مي»: كه گفت( ص)اند از قول پيامبر  كه رايت كرده اين
 .«گرفتم و اين صاحب شما، دوست خداست مي

و اگر شخص منصِفي تأمل و دقت كند شگفتيش از اين نسبتِ دروغ به پيغمبر زياد خواهد شد، زيرا 
به اتّفاق مسلمانان براي ابوبكر صفتي كه اقتضاي اين فضل را داشته باشد چه از نظر علم يا دين يا 

اين دوستيِ وي ( دعايا)فقه يا زهد يا اجتهاد يا عبادت يا آزمايش نيكوئي در دين، نبوده، و شايد راز 
 .ها را غير از خدا پرستيده تا هنگامي كه موي سر و بناگوشش سپيد شد با خدا اين باشد كه او بت

امامت از : ها را، از اين جهت گفتند و چگونه حريص بودند كه اشخاصِزيرك نفهمند افتراء رسواي آن
اند كه  هايشان نوشته ر كتابكه د با آن. طلبي در آن واجب نيست فروع دين است كه بحث و حق

 :فرمود( ص)پيغمبر 

 «1كسي كه بميرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهليّت مرده است»

حقوق پيامبري، از نگهداري اسالم و حفظ شرع و نصبِ والي و قاضي و : گويند و در جاي ديگر مي
لوم و گرفتن معروف و از ميان ي پرچم در جهاد با كفار و سركشان و دادرسي مظ ها و تهيّه عزلِ آن

بوده و براي امام و پيشوا ثابت است زيرا امامت،  ها، تابع منصب نبوّت بردنِ منكر و بدي و غير از اين
 .خالفت و جانشيني از نبوّت است

                                                           
 (.صحيح بخاري باب دوم كتاب الفتن. 13/86الحق ج  إحقاق.3/456يَنابيع المَوَدَّةَ ج ) - 1
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جا  كردند تا آن جاي خدا بندگي مي ها را به هاي اشخاصي كه آن و مبالغه كردند در پوشاندن رسوائي
 .ها نظر كند د كسي در احوال صحابه و بعد از آنكه مانع شدن

چه كه ادعا  ها گذشته كه بر حذر بودند از دست يافتن به آن چه بين آن و كسي كه جستجو كند از آن
اصحابم چون »: رسول راستگو كه او گفتگري و اختالف بر  داشتند و بر آن اقدام كردند از ستم

كه همه متّفقند كه در زمان پيامبر منافقيني  با آن« ايد يافته ستارگانند به هر يك اقتدا كنيد، هدايت
شدند و شخصاً به اين صفت معروف نبودند لكن از رسيدگي  بودند كه ظاهراً از اصحاب شمرده مي
كه  ي زهرا را و اين شد كه منافقند، مانند پاره كردن عُمرنامه به گفتار و كردار و احوالشان معلوم مي

ها نهي كرده و كسي را كه  اهلل حالل بوده ولي من از آن ست كه در زمان رسولدو مُتعه ا: گفت
سازي و گفتند هر كه به يكي از اين  سپس مبالغه كرده در دروغ. 1كنم شود عقاب ميدو  مرتكب اين

دو بد بگويد فاسق است بلكه كافر است، و تأديبش بلكه كشتنش را الزم دانستند بدون هيچ دليل و 
 .ها را به دروغ بستنشان جزا خواهد داد كه با دروغ بستن به خدا كه آنحجّتي، بل

بنيان كفر و حيوان ي از راه هدايت، و استواركنندگان  اند گذشتگان گم گشته و چون فريب خورده
ها بر خِردهاي بسياري از مردمان در طول  هاي بني عبّاس، و چون اين باطل صفتان بني اميّه و بت

ِ خود قرار داده  پيشه، در روزگار گذشته آن را دين چيره سده بود، و پادشاهان ستماين مدّت زياد 
بود باور كرده بودند كه شايد اي از منسوبين به تَشَيُّع كه اعتقادشان ضعيف  جا كه پاره بودند، تا آن

به يك  كه دليل از كتاب و سنّت و اهل بيت در بدگوئي به گمان اينلعن براين پليدها جايز نباشد، 
كنم ي مختصري نوشته تا پرده از روي آن بردارم و روشن  ها نيست، الزم ديدم كه رساله تَن از آن

هايي  ي حرف ها و دشمنان ائمّه را به دليل كتاب خدا و سنّت پيامبرش به وسيله جايز بودن لعن بر آن
شان تاريك است روشن اند، تا براي كساني كه چشم هايشان نقل و ثابت كرده كه خود عامه در كتب

هاي  كه كدورت شود كه دليل قاطعي بر اين ادعا هست و كوشيدم كه به مختصر قَناعت كنم چنان
اهلل عليهم، و  سفر و حظر مقتضي است، و قصدم تقرّب به خدا و رسول و امامان معصوم صلوات

درخت و فرعي از اي از  است زيرا اينان شاخه( صفويه)خدمتي براي پرچمداران اين دولت قاهره 
 .پيروان آنانند، و چن زدن با نيزه ميسّر نيست علي األقلّ لعن با زبان باشد

ي اين كتاب به راه راست هدايت نمايد و  و اميدوارم خداي سبحان بسياري از گمراهان را به واسطه
نَفَحاتُ اللّاهوت » ها بزدايد، و موجب تقرّبم در روز جزا باشد، و آن را ناميدم به غبار تاريكي را از آن

و (  فصل 7)مقدّمه و چند فصل ( بحث در 5)و آن را شامل « در مورد لعنت نمودن جبت و طاغوت
 .اي قرار دادم خاتمه

                                                           
 24بقره و  116ي  فخر رازي ذيل آيه تفسير. 7/246سُنَن بيهقي ج . 5/34قُرطُبي ج . 5/1تفسير طبري ج ) - 1

 (.ي نساء سوره
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 *مقدمه * 

 :امّا در مقدّمه چند بحث است

 :در تحقيق معني لعن -بحث اوّل

 .لعن، در لغت عرب به معني راندن و دور كردن است

و دور كردن از خير است، لعنت اسم است، و جمعش لِعان و  راندن  لعن،: در كتاب صحاح گفته
مردي كه او را سپس گفته در مورد . شود و زن لعين هم گفته مي لَعشنات، و مردي لعين و ملعون،
 .يلعنه النّاس. آيد اند لَعْنة به ساكن بودن عين مي بسياري از مردمان لعن كرده

او را رانده و دور كردند و او را رانده : يعني. كسانش لعنش كردند: تهو زَمشخْشَري در كتاب اَساس گف
و . و دور شده است، و خدا ابليس را رانده و از بهشت دور كرده، پس از كنار فرشتگان دورش نموده

 .دورشان كردم: سگ و گرگ را لعن كردم يعني

خدا معنايش اين است كه خدا او اهلل به طريق نيايش و خواستن از  گفته شود لعنهچون : گويم من مي
جا فرو فرستادن عذاب و  محروميّت  را رانده و از رحمتش دور فرمايد، و مراد از راندن و دوري در اين

ي اين معني است، و بعيد نيست كه معنايش غضب باشد، زيرا معني غضبِ  از رحمت است كه الزمه
 .ع جسم و بر خدا مُحال استخدا، اثر غضب است نه حاصل شدن خشم حقيقي كه از تواب

كه لعن گاهي عبادت است اگر نسبت به كسي كه سزاوار آن است باشد  در تحقيق اين -بحث دوّم
كه بر اين نوع درود ثواب  چنان كه ددرود فرستادن عبادت است نسبت به مستحقّ آن، و هم چنان

 .ي رضاي خدا باشدچنين لعن كردن هم ثواب دارد اگر در محلّ خود و برا مترتّب است هم

 :اي امر به آن فرموده مانند در چند آيه لعن، و در پاره -جَلَّ اسمه -كه خداي بزرگ دليلش اين

 .«81/ بقره -پس خشم خدا بر كافران باد -فَلَهْنَةُ اهللِ عَلَ الْكافِرينَ»

 .«161/ قَرهبَ -الْمَالئِكَةِ وَ النّاسِ اَجْمَعينَ أولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اهللِ وَ»

 .«بر ايشان است لعنتِ خدا و مالئكه و تمام مردمان»

 .«151/ بقره –. يَلْعَنُهسمُ اللّاعِنُونَ يَلْعَنُهُمُ اهللُ وَ»

 .«(جن و اِنس و مَلَك)آنان را لعن كند خدا و لعن كنند لعن كنندگان »
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 .«52/ نِساء –. تَجِدَ لَهُ نَصيراً أَولئِكَ الَّذينَ لَعَنَهُمُ اهللُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اهللُ فَلَنْ»

اين گروهند كه خدا آنان را لعنت كرد و هركه را خدا لعنت كند و از رحمت خود دور سازد، ديگر »
 .«هرگز كسي مدد وياري او را نتواند كرد

 .«13/ نساء –. لَعَنَهُ وَ اَعَدَّ لَهُ عذاباً عَظيماً وَ غَضبَ اهللُ عَلَيْهِ وَ»

 .«خشم و لعن كند و عذابي بسيار شديد براي او مهيّا سازد و خدا بر او»

 .«47/نساء . وَ كانَ اَمْرُ اهللِ مَفْعوالً اَو نَلْعَنَهُم كَما لَعَنّا اَصْحابَ الَّبْتِ»

و ( حكم خدا روز شنبه صيد نمودند جهوداني كه به مخالفتِ)كه بر شما مانند اصحاب سَبْت  يا آن»
 .«دا واقع شدني استعذاب فرستيم كه قضاي خ

 .«18/ هود  –. اَال لَعْنَةُ اهللِ عَلَ الظّالِمينَ»

 .«آگاه باشيد كه لعن خدا بر ستمكارانِ عالم است»

 .«57/ احزاب  -لَعَنَهُمُ اهللُ في الُّنيا وَ الْآخِرَةِ»

 .و آيات ديگري كه بسيار است. «ها را در دنيا و آخرت لعن كرده است خدا آن»

بعد از آن آيه كه « 161/ بقره -وَالْمَالئِكَةِ والنّاسِ اَجْمَعينَ»: ي خداوند كه اين فرمودهو مراد به 
خبر دادن نيست، بلكه معنايش امرِ خداوند « 151/بقره  -يَلْعَنُهُمُ اللّاعِنونَ يَلْعَنُهُم اهللُ وَ»: فرمايد مي

جا كه خدا  چنانكه آن ين گروه، همكنندگان به لعنت كردن ا لعنت متعادل است به فرشتگانش و تمام
هائي كه طالق داده  زن: يعني)« 288/ بقره –وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ »فرمايد  مي
معنايش خبر دادن از طرف ( كنند تا سه پاكي بر آنان بگذرد اند از شوهر نمودن خودداري مي شده

اش اين بود كه مطابق نبودن خبرِ خدا با واقع مُحال است  خبر بود، الزمه خداوند نيست، زيرا اگر
 (.هاي مُطَلَّقه است پس معناي اين آيه هم، امر به زن)

شود كه  كه از آن فهميده مي چنان -سبحانه و تعالي -و بسيار اين لعن مكرّر شده در كالم خدا
ي اثباتِ دعوي  كه خداي سبحانه آن را وسيلهبهترين عبادات است نزد خدا، و كافي است در شَرَفَش 

ثُمَّ نَبْتَهِلْ : ي با مسيحيان نجران فرمود كه در مباهله نبوّت و حجّتي بر منكرين قرار داده است چنان
آل  -گويان سپس نفرين كنيم پس بگردانيم لعنتِ خدا را بر دروغ -عَلي الْكاذذِبينَ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اهللِ

از اين جهت بود كه مسيحيان كوتاه آمده ناچار به صلح و دادنِ جِزْيَه شدند و راهي  و« 61/ عِمران
 .براي ردّ اين سخن نيافتند
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طوري  شود به كند و موجب نفي فرزند مي ها ساقط مي چنين لِعان ميان زن و شوهر حدّ را از آن و هم
اگر بدون آوردند شاهد از لعان  ها منسوب نخواهد شد، و بسا شود كه موجب حدّ بر زن شود كه به آن

كه اين احكام بر آن بار  ي بلندش چنان سرپيچي كند، و اين دليل است بر جاللت قدرّ لعن و مرتبه
 .شود مي

و در . خدا دروغگو را لعن كرده اگرچه از روي شوخي باشد: روايت شده كه فرمود( ص)اهلل  و از رسول
خدا يا من شعر، نكو : ر بيت شعر زشت گفته بود، فرمودجواب ابوسفيان وقتي در مورد آن حضرت هزا

 .دانم و شعر گفتن سزاوارم نيست، خدايا  او را به هر حرفي هزار لعنت بفرست نمي

و عمروبن  1كرد معاويه كه در قنوت تماز واجب لعن مي گروهي را لعن كرده چنان( ع)و اميرالمؤمنين 
ترينِ مردم  كه حضرتش بردبارترين و با گذشت ي را با آنالعاص و ابوموسي اشعري و ابواألعور السّلم

دار كند، اگرنه اين  و مقامش باالتر از اين بود كه خود را براي بشر جريحه در مورد گناهِ جنايتكاران،
و اهل سنّت . بُرد دانست آن را در نمازِ واجب به كار نمي ي تقرّب مي بود كه لعن را بهترين وسيله

و عايشه در حالي كه بر عثمان ه عايشه عثمان را لعن كرد و عثمان عايشه را، اند ك روايت كرده
 .ي مشرّفه رفت خشمگين بود از مدينه بيرون و به مكّه

هايش دو بُت قريش يعني ابابكر  اي از نافله در پاره( ع)اند كه اميرالمؤمنين  و اصحاب ما روايت كرده
پس از نماز ( ع)خ در تهذيب نقل كرده كه امام صادق و شي 2.فرمودند و عُمَر را در قنوت لعن مي

 .ها بودند كرد از مُردها، كه ابوبكر و عُمَر نيز از آن چهار نفر را لعن مي

كرد  ها را لعن مي يابد چگونه آن با معاويه و اصحابش مي( ع)ي امام اسن  و هر كه بنگرد در واقعه
 .اند روايت كرده( عامه)چنانكه اهل سنّت 

هاي حديث  در كافي و غير از آن از كتاب( ع)ي اطهار  چه را كه از ائمه گيري كند آن كه پيو كسي 
اند از پيشوايانِ گمراه و تصريح به نامشان  اند انان را كه سزاوار لعن بوده و دعاء رسيده، كه لعنت كرده

و آن شكّ اند، خواهد دانست كه اين لعنت نمودن از شعبه و شعارهاي دين است كه در  نموده
 :فرموده( ص)گويند كه پيامبر  نشينان مي چه را كه بعض حاشيه و آن. ترديدي نيست

نهي كرد از لعن اهل شام، ( ع)كه اميرالمؤمنين  و اين. از زياد لعن كنندگان نباشيد -ال تكونوا لعّانين
ردن آن را خُو و خواستش اين بوده كه در اثرِ زياد ك( ص)مراد اين است كه پيامبر  -اگر درست باشد

                                                           
البالغه ابن  شرح نهج. 14/131ي ملعون را در الغدير ج  معاويه( ص)اهلل  دن رسول.و لعن نمو -14/157الغدير ج ) - 1
 -2(. )بنگريد 14/421، مسند احمدبن حنبل ج 11/357تاريخ طبري ج . 6/281ج  -15/175ج  -4/71الحديد ج  ابي
 (.1752تا  174ي صنمي قريش در صفحات دعا
 (.172تا  174دعاي صنمي قريش در صفحات  - 2
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ي  كه كلمه عادت قرار ندهند و به طوري افراط نباشد كه كسي و هر بي گناهي را لعن كنند، چنان
كه منظور نهي از لعنِ آنان كه سزاوار لعن هستند باشد  نه اين. دليل بر همين مطلب است« لعّانين»

« ال تكونوا العنين»: گفت بايد ميدر حالي كه اگر چنين بود . اند گويان گمان كرده كه اين دروغ چنان
هاي زيانِ عرب اين فرق را  زيرا ميان اين دو كلمه فَرْق است كه اگر كسي آشنا باشد به ظرافت

 .داند مي

اميد اسالم ( كه دفع فتنه شود و يا آن)از لعن اهل شام از آن جهت بود كه ( ع)امّا نهيِ اميرالمؤمنين 
: لهذا فرمود. كه شأن رئيسِ مهربان به رعيتش همين است چنان. و بازگشتشان را به خود داشت

و اين شبيه داستانِ فرعون است كه خداي سبحان . «ولكن بگوئيد خدايا بين ما را اصالح فرما»
 -شده بترسدبا او ماليم سخن گوئيد شايد هشيار  -فَقوال لَهُ قَوالً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشي»: فرمود
 .«44/ طه

 :امام صادق صلوات اهلل عليه فرمود)
 .من شكّ في كفر أعدائنا و الظّالمين لنافهو كافر

 .، كافر است(اهل بيت)كسي كه شك كند در كفرِ دشمنان ما و كساني كه ظلم كردند به ما 
 «561/ 18و سائل الشّيعه ج »

 

 *چه مستحقّ است مكلّف، لعنِ به آن را  در آن -بحث سوّم* 

ت كه لعن از خداي تعالي راندن و دور كردن از رحمت و فرو فرستادن عقوبت بر مكلّفين شك نيس
است و لذا هر گفتار و كرداري كه مقتضي باشد فرود آمدنِ عقوبت را بر مكلّف از فسق يا كفر 

وَغَضِبَ اهللُ »: ي قاتل است كه مقتضي جواز لعن است و دليل بر اين مطلب هم گفتارِ خدا درباره
 . «13/ نساء  –َلَعَنَهُ  لَيْهِ وعَ

وَ الخامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اهللِ عَلَيْهِ اِنْ كانَ مِنَ »: ي خداي تعالي است و نيز دليل ديگر، اي گفته
قول خدا و همچنين . كه لعنت مترتّب است بر دروغ كه فقط مقتضي فسق است« 7/نور -الْكاذِبينَ

 .كه زنا كُفر نيست ليدر مورد زناكار بودنِ آن زن، در حا

آگاه باشيد كه لعنِ خدا بر  -اَال لَعْنَةُ اهللِ عَلَ الظّالمينَ»: و دليل ديگر ما، گفتار خداي تعالي است
جمع معرَّف به الف و الم ( در ادبيات عرب)يعني بر هر ظالم زيرا . «18/هود -ستمكارانِ عالَم است

« 32/ فاطر -فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ»: كه فرمود انبراي عموم است، و فاسق، ظالِم به خود است چن
 .ي مقتصد و سابق به خيرات قرار داد گاه كه آن را، هم بهره آن
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خدا لعن كرده دروغگو را اگرچه دروغش از روي شوخي باشد : كه فرمود( ص)و روايت شده از پيامبر 
 .و لعن كرده جمعي از گناهكاران را

گوئيم شك نيست كه گناهان كبيره موجبِ  است لعن بر اي هر گناهي، ميپس جايز : اگر گفته شود
زيرا گناهِ كبيره مقتضي استحقاق مذمّت و عذاب در دنيا و آخرت : كه قبالً گفتيم جواز لعن است چنان

 .باشد و معنايِ لعن هم همين است مي

اَلَّذينَ يَجْتَنِبونَ كَبائِرَ »: كه خداي تعالي فرمود مورد پوشش است، چنان( صغاير)و امّا گناهان كوچك 
كه لَمَم به گناهان كوچك تفسير شده از اين جهت سبب نقص « 32/ نَجْم -َالْفَواحِشَ اِلّا اللَّمَمَ الْاِثْمِ و

شود گرچه اگر بر انجامِ آن  ولي موجب ردّ شهادت و سقوط عدالتش نمي( باشد مي)ايمانِ عمل كننده 
 .ره، و سزاوار لعن خواهد شدهم اصرار كند ملحقِ به كبي

 *باشد يا جائز؟ آيا لعن بر كسي كه مستحق لعنت كردن است واجب مي -بحث چهارم* 

ي  طور كه خدا دوستي و محبّت اوليائش را واجب فرموده، معامله به حكم ضرورت معلوم است همان
كان و اقوام باشند نيز واجب ها را اگرچه از نزدي با دشمنان و بيزازي از آنان و راندن و دور كردنِ آن

 .كرده است

ال تَجِدُ قَوماً يُؤمِنُونَ بِاهللِ وَ الْيَومِ اآلخِرِ يُوادّونَ مَنْ حادَّ اهللَ وَ رَسولَهُ »: خداي تبارك و تعالي فرمود
يمان به خدا و روز هرگز مردمي كه ا( اي رسول)لوكانوا آباءَهُمْ اَوْ اَبْناءَهُم اَوْ اِخوانَهُمْ اَوْ عَشيرَتَهُم  وَ

اند چنين نخواهي يافت كه دوستي با دشمنانِ خدا و رسول كنند و هرچند دشمنان، / آورده قيامت
 «22/ مُجادَلَه -ها باشند پدران يا فرزندان و برادران و خوايشانِ آن

 و معنايش اين است كه. محادّه، مخالفت و منعِ آن چيزي است كه بر تو واجب است: در صحاح گفته
و منظور اين است . مُمتَنِع و مُحال است كه گروهِ مؤمنين را بيابي كه مخالفينِ خدا را دوست بدارند

يافته نشود در حال مبالغه ( خودش)كه منع كند و  كه سزاوار نيست براي مؤمنين، چنين كاري، و اين
در دوري از ( و استقامت)به سختي ( كردن)از نهيِ از آن، و دور كردن از آن پوشش، و سفارش 

 . دشمنانِ خدا

 :خداي سبحانه فرموده. از باب فراست است: در كشّاف گفته

لَوْ كانوا اُولي قُربي مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ  الَّذينَ امَنوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ وَ ما كانَ لِلنَّبيَّ وَ»
عَدَها اِيّاهُ فَلَمّا تَبَيَّنَ لشهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ  تِغْفارُ اِبْراهيمَ البيهِ اِلّا عُنْ مَوْعِدَةٍ وَوَ ما كانَ اسْ -اَصْحابُ الْجَحيمِ

 .«113-114/ توبه -منِنْهُ تَبَرّاَ
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دشمني جزئي باشد بلكه داللت دارند كه اين  اين آيات گوياي وجوبِ دشمني با دشمنان خدا ميپس 
 .كه با اين حُكم مخالف است ممكن نيست مؤمن باشد از ايمان است، زيرا كسي

 :گويد ي زبان عرب نيز مقتضي اين است، شاعر مي قاعده

 .پنداري دوستم هستي؟ اين رأي از تو بسيار دور است داري سپس مي دشمنم را دوست مي

كه حرام است بيرون رفتن از  همچنان. س دوست داشتن دشمن، خارج شدن از دوستيِ دوست استپ
دشمنان خدا و دشمنان  چنان حرام است داخل شدن در دوستي دوستي خدا و دوستانش، هم

 .دوستانش

خدايا براي فاحر و فاسقي نزد من نعمتي قرار مده، زيرا من »: روايت شده كه فرمود( ص)از پيغمبر 
كه دوست  يابي گروهي را كه به خدا و آخرت ايمان دارند، اين چه واجب فرمودي نمي يافتم در آن

 .«دارد بدارند كسي را كه خدا را دشمن مي

ي مشركين اكتفا نكرده به اسالم و اگر  تر، بايد اضافه كنيم كه شارع درباره و براي توضيح بيش
خواهند كه از هر ديني كه مخالف اسالم است بيزاري  يهودي اسالم آورد با گفتن شهادتين از او مي

كه محمّد رسول خداست فقط براي  جويد، و اگر آن شخص از عيسوياني باشد كه معتقدند به اين
 .اقرار نداشته باشد( ص)پذيرند مادامي كه به عموم رسالت پيامبر اسالم  عرب، اين را از او نمي

ي آن از  دشمنانِ خدا جزءِ ايمان است و خدا روز قيامت دربارهشود كه بيزاري از  جا دانسته مي از اين
چه داللت بر دشمني دارد مثل  آن شود از هر  و شك نيست كه بيزاري حاصل مي  ما خواهد پرسيد،
گيري و بيگانگي التزاماً داللت  ، اگرچه چيزي باشد كه بر كناره(نمودن)گيري و لعن  عداوت و كناره
( به عنوان دستورِ تقيّه به دوستانش)كه ( ع)ي اميرالمؤمنين  است بنا به گفتهكه صريح  كند، مگر آن

( و لكن بدونِ نيّت بدگوئي و بدون قصدِ بيزاريدر ظاهرِ لفظ )امّا بدگوئي، به من بد بگوئيد »: فرمود
حتي در لفظ هم از )زيرا آن براي من هم تزكيه و براي شما نجات است، و امّا بيزاري، پس از من 

والدت يافته و بر ايمان و هجرت بر ديگران ( اسالم)بيزاري مجوئيد كه من بر فطرتِ ( روي تقيّه
 .«1ام پيشي گرفته

                                                           
از شما خواهد خواست كه به من بد بگوئيد و از من بيزاري ( اهلل عليه لعنة)معاويه : كه فرمود اشاره است به اين - 1

 .مترجم -.جوئيد

 صَديقُكَ اَنَّ الرَّأْيَ عَنْكَ لَعارِبٌ  تَوَدُّ عَدوّي ثُمَّ تَزْعَمُ أَنَّني
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كه قصدِ بيزاري داشته باشد  ، در حالي(به دشمنان اهل البيت)پس اگر اكتفا كند مُكلّف بر بدگوئي 
ت گر آن بدگوئي و لعن را با برائو ا. كافي است و اين كارش واجب و جزءِ ايمان و بر آن مُثاب است

كه قبالً به آن اشاره  بياورد بهتر و مستحبّ مؤكد است زيرا خدا آن را در كتابش يادآور شده چنان
 .كرديم

در انتهاي بحث يك سؤال مانده و آن اين است كه آيا براي بيزاري جستن از دشمنان خدا 
اي كه مكلّف بيزاري بجويد از  به اندازه يا اجماالً كافي استشناختشان به تفصيل واجب است و 
 ها را نشناسد؟ هركه دشمن خدا است اگرچه شخصاً آن

 .حقّ اين است كه مقداري از اصول دين بر معرفت و شناسائي صنف دشمن مَوقوف است

در )ي كسي كه مستقالً يا مشتركاً با پيغمبر ما، ادّعاي نبوّت كند واجب است بر مكلّف  دربارهمثالً 
مكلّفي از او بيزاري نجويد بيزاري از او به اعتبار اين ادعاي باطل و كفرش، و اگر ( عصر و زماني هر

 .به عمومِ نبوّت پيغمبرمان تصديق نكرده است

او ( مشخصات)شناخت شخص مدّعي نبوّت و بيزاري از ( تحقيق در مشخصات و )ولي واجب نيست 
ها را شخصاً  گرچه اگر آن. اين صنف( ت فاسد و خودانحراف و اعتقادا)بلكه واجب است بيزاري از 
 .بهتر و استوارتر است( گزاران جهت دفع بدعت)شناخته و بيزاري بجويد 

ي امامت كه امامت هم ار اصول دين است  چنين درباره ي توحيد مساوي است و هم كه در كلمه چنان
 :به چند جهت

و پيامبري هم از اصول دين است پس امامت نيز  كه امامت جايگزين پيغمبري است اين: اولّ( دليل)
كه به جايش  منه و آن چه براي مُبدَلٌ اگر گفته شود براي جانشين و بدل واجب نيست آن. چنين است
كند  گوئيم آري منتها آن مطلبي كه اين جايگزيني او را اقتضاء مي اند ثابت و حتمي باشد، مي نشسته

و مقتضي آن بدليت هم اين است كه   يني مُمتَنِع است،ثبوتش واجب است چون بدون آن جانش
رود، چون در چنين حالتي كه  زيرا اگر آن نباشد عموم بدليّت از ميان مي. امامت از اصول دين باشد

ي مكلّفين واجب نيست، چرا كه بر عوام،  امامت از اصولِ دين نباشد پس معرفتِ امام بر همه
كه  زيرا تقليدِ مجتهد در فروع براي مكلّف كافي است چنان ي شرعيّات الزم نيست شناسائي همه

ولي امامت از راه تقليد . «122/توبه  -وَ لِيُنْذِروا قَوْمَهُم اِذا رَجَعوا اِلَيْهِمْ»: خداي سبحان فرموده
شود چه بسا كه از روي تقليد، امامتِ ديگري را بپذيرد و در اين صورت مطلوب از لحاظ  دانسته نمي

 .رود مر و نهيِ امام از دست مينفوذ ا
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واجب نباشد موجب انتشارِ شر و فساد و فتنه و گسترش ( در تشخيص امامت)بلكه اگر نظر و توجه 
بلكه چه بسا تقليد ممنوع شود . چنين بود كه در زمانِ معاويه و اشخاصي مانند او اين فسق است چنان

 .ح استچون تقليد در هنگام اختالف مستلزم ترجيح بدون مرجّ

همان علّتي كه باعث احتياج مردم به پيامبر است، بعد از رحلتِ او، متوجه امام شده و : دوم( دليل)
زيرا بديهي است كه خَلق نيازمند به رئيسي قاهر، مُرشد و راهنما   شود، باعثِ احتياج مردم به او مي

از جانب )ود و نصبِ نبيّ گونه كه وج زيرا ادعاي شر در انسان در هر زماني هست، پس آن. هستند
 (.از جانب خداوند متعال)چنين واجب است نصب امام  در حكمت واجب است هم( اهلل

. «ال تَجْتَمِعُ اُمَّتي عَلي خَطأٍ»: ي پيامبر معصومند چون فرموده اگر گفته شود كه اين امّت بنا به گفته
 :گوئيم مي

 .اوالً صحت اين سخن را قبول نداريم

در هر عصري ميان امّت موجود ( معصوم از خطا)پس امام : گوئيم كه ب همين حديث ميثانياً به موج
معصوم از )ها بر گمراهي مُمتنع است زيرا امام  است و او معصوم است از گمراهي، پس اجتماع آن

ي امّت است غير از  گوئيد اين حديث دليل بر عصمت همه ميان امّت است، پس چگونه مي( خطا
 امام؟

زيرا كافي . كند بر فرضِ تسليم شدن به صحت حديث، ولي اين حديث مدعاي شما را ثابت نمي ثالثاً
، بر اين وصف پس (كه در هدايت باشد)است در مجتمع نبودنشان بر ضاللت، باقي بودن يك نفر 

 .ديگران ناچار از رئيسي قاهرند

زيرا جايز است كه . گوئيم نه مي. دآيد كه امامت تعميم نداشته باش اگر گفته شود در اين حال الزم مي
 .اي در ضالل باشد و در غير آن بر آن روش باشد نفر در يك واقعه اين يك

 .پس براي همه وجود امام الزم است، بنابراين امامت از اصول است مانند نبوّت

 (*اجتهاد جايگزين احكام شريعت و امامت نيست* )

مصون نگه داشتن ( ص)بعد از رحلتِ پيغمبر : كه ست اينكه امامت از اصول دين ا بر اين: دليل سوم
به خصوص كه بعد از اين پيغمبر، پيغمبر ديگري نخواهد . )دين از تغيير و تبديل امري است الزم

 (.آمد
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ي مشكالت و جهاد با كفّار تا تسليم  چنين آموزش و تعليمِ مكلّفين و رساندنِ دعوت و حلّ همه و هم
پس بدون . تابع نبوّت است به طور خالصه هرچه هست -گر اهلش باشندا -شدن و جزيه دادنشان

و امامت  ي امامت استوار است، شك همين كارها دين است، و بعد از رحلتِ نبيّ اين كارها بر پايه
 .اصلِ آن است و قصد ما هم از اصل جز اين نيست

وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ »: و فرموده« 3/ مائده –دينَكُمْ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ »: اگر گفته شود خداي تعالي فرموده
 .نيازي از امام را در شرعيّات اقتضاء دارد و اين آيات بي« 81/ نَحْل -الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شيْيٍ

ي اوّل در غدير خم نازل شد وقتي پيامبر خدا علي  اند كه آيه گوئيم عمومِ مفسّرين گفته در جواب مي
و ) و اگر هم تسليم شويم، ولي مراد از اكمال دين اكمال اصول آن . ر امامت منصوب كردرا ب( ع)

. زيرا ممكن نيست كه اين آيه در مورد فروع باشد است،( معرفي مُفَسِّر حقيقي قرآن و امام و جانشين
ي فروع دين به خصوص  ي همه در اين روز نصّي درباره( ص)چون ظاهر شاهد است كه پيامبر 

ي فروع دين را در روز غدير فرموده، غير ممكن است زيرا  كه بگوئيم همه و نيز اين. موده استنفر
 .شوند تجدّد زمان پيدا ميحوادث به 

كه آن  كه در قرآن، بيان هر چيزي هست ولي دليل نيست بر اين ي دوم دليل است بر اين و اما آيه
اي عيناً  كه هر حادثه چه آن. شكّي نيستو در باطل بودن اين سخن . چيز خودبه خود آشكار است

كه او يا پيغمبر ( بطن يا مُفَسِّرِ آن)پس محتاج است به بيان كننده . قرآن نيامده( ظاهر)حُكمش در 
 : ي خداست كه و اين در حدِّ اين گفته. است يا امام

 «44/ نحل  – وَ اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزَّلَ اِلَيْهِمْ»

 «64/نحل  -و ما اَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ اِلّا لِتُبَيِّنَ لَهُم الَّذي اخْتَلَفوا فيهِ»: و نيز

بيان هر حكم به چه در كتاب بيان شده احكام است به طور اجمال و براي  اگر گفته شود بينِ آن
ي است كه اين نيز باطل است گوئيم بديه مي. وجود مجتهد كافي است  خصوص و به طور تفصيل،

تواند آن را  يابد و نمي زيرا بسياري از احكام است كه مجتهد در كتاب و سنّت براي آن دليلي نمي
 .استنباط كند

كنار رفتند ناچار به قياس و استحسان و گفتارِ ( ع)ي هدي  از ائمه( عامه)چون اهل سنّت بلكه 
در نماز، در هر   :گويد كه مي( لعنة اهلل علي)حنيفه دلخواه در دين مجبور شدند، همانند سخن ابو

 ! 1كافي است« مُدْ هامَّتان»ي  ركعت گفتنِ ترجمه

                                                           
 (.4/14طبقات الشافعيه سُبْكي ج . 5/184وَفَيات األَعيان ج )  - 1
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نيست زيرا ( براي احكام)اي  كننده شويم در اين زمان بين( باطل)كه تسليم اين سخن  اينبه فرض 
اند  هار نفر محصور كردمجتهد را در چه( يعني پيروان ابوبكر و عُمَر)ها  مجتهدي وجود ندارد چون آن

تا . كه صريح قرآن و سنّت باطل بودن اين حرف است با آن اند، نداده 1ي اجتهاد و به ديگري اجازه
مطلق و مقيّد، در يكي از : اند مجتهد را به دو قسمت تقسيم كنند ها ناچار شده از آناي جا كه پاره آن

اند و اين حرف از خرافاتي است كه رو  داده مذاهب چهارگانه اوْلي را منع نموده و دومي را اجازه
را ( امامت)لكن براي كسي كه راه درست و حقّ . خندد ي عبوس هم به آن مي درهم كشيده

گونه سخنان مُهمل، و دينش را با بياني بي اررزش  واگذاشته چاره و مفرّي نيست مگر گفتنِ اين
 .اثبات نمودن

اما براي نگهداري  ها را قبول نمائيم، بشويم و آن( ندي چر)ها  و بر فرض هم كه تسليم اين حرف
شرع از تغيير و تبديل بايد تعيين و تصب شود، امامي كه گناهكار نبوده و شخصي نباشد كه به خاطر 

كه عثمان، حَكَم  چنان. را در هنگام پيش آمد در دين داخل كندكه دنيا. دنيا، به آساني از دين بگذرد
پوشيد و  لباس حرير مي( در غير جنگ هم)ازگرداند با آن اموالِ زياد، و معاويه ِ رسول خدا را ب رانده

كه ابن عبّاس  تا آن! بينم در آن بدي نمي( مجتهد هستم و)م : گويد هنگامي كه ابن عبّاس به او مي
گويد من بدي  اهلل گفت و او مي گويم رسول من مي چه كسي يار من است در مقابل معاويه،: گفت
ي نزديكي با  ناشرِ دين بودند به واسطه( در ظاهر)از گروهي است كه ( انحرافات)و اين !! نمبي نمي

 .دورانِ پيامبر

ها را درست بنگرد خواهد ديد كه  عباس، هركه روشِ آن و اما شخصي همانند يزيد و آل مروان و بني
هر زمان باقي باشد  كه بايد در -گيريم كه براي حفظ شرع پس نتيجه مي. مصيبت، چه مصيبتي بود
طور تفغصيل حل شود بايد به وجود امامي  كه مشكالتش به و براي اين -تا به تمام مُكَلِّفين برسد

گوئيم امامت  كه مي باشد كه خطا كردن در مورد او متصوّر نباشد، و همين مقدار است مرادِ ما از اين
 .از اصولِ دين است

را  چه باشد تا متصرّف در كارها و صالح مردمان بوده و آناگر گفته شود الزم است اين امام ظاهر 
الزم است اجراء كند و شرع را از تغيير و تبديل نگهدارد، اما اگر شما جايز بدانيد براي او تقيّه و 

وجودش براي مُكَلّفين؟  2شود و چه فايده دارد غيبت و شنهان بودنش را، پس حفظ دين چه مي
 ب امام به همان حال خواهد ماند؟بنابراين دليل بر وجوبِ نص

                                                           
 (.خواهد آمد، رجوع فرمائيد 168در صفحه  تر در بحث اجتهاد عامه توضيح بيش) - 1
باشد، زيرا اگر علماءِ سوء و منحرفين خود را كنار بكشند مردم به  ترين فايده، قطع يدّ قطاع الطريق مي مهم) - 2

 (.شنايند جشتجوي حقّ پرداخته و حقيقت دين و امامت را مي
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كه واجب است  در حكمت الهي، چنان چه ما دليل برايش اقامه كرديم نصب امام است گوئيم آن مي
چه رعيّت به آن محتاجند  و واجب است آن امام وافي باشد به تمام آن. در حكمت الهي نصبِ نبيّ

مردمان به او رجوع كردند حقِّ الزمشان را مانند پيامبر تا شايسته باشد براي رياستِ عمومي كه اگر 
ها بتوانند سهم خود را از او بگيرند، اما اگر از اطاعتش سرپيچيدند و بعضي بر بعضي  اداء نموده و آن

ها از طرف خدا تمام است و تقصير از خود  چيره شدند و ديگران را از ياري او بازداشتند حجّت بر آن
به )اي بفرستد تا  كه خدا براي ياري آن امام از آسمان مالئكههاست، و در حكمت واجب نيست  آن
گر آن است نصب امامي است كه وصف  چه دليل نشان دين را ميانِ مردمان برپا دارد، پس آن( جبر

 .شده نه زياده بر آن

از اين جهت . خواهد اطاعت است امّا نه به زور بلكه به اختيار خودشان چه خدا از مردم مي نيز، آن
كه در حالِ مرگ  ي آن كه درباره ايمان نيست، چنان ست كه اگر شناخت ضروري از روي ناچار باشدا

كه اگر آن موقع ايمان بياورد از روي ناچار است و مورد قبول )بيند  است و شرايطِ قيامت را مي
 (.نيست

كه هنوز  ده سال در مكه آن موقع( ص)معارض است با بودن پيغمبر ( مخالفين)و نيز حرف شما 
ها ممنوع بود، و  پيامبريش در زمين آشكار نشده بود و قريش به آن اقرار نكرده بودند بلكه بين آن

گاه كه پيامبر در غار رفت آيا اسالم و ايمان و شرايع و عدل و انصاف ميانِ مردمان بود؟ و آيا  نيز آن
امام ( تقيّه و غيبت)ي  فتيد دربارهحا پاسخ گ چه اين نصب پيامبر سودي براي مُكَلِّفين داشت؟ هر آن

 .هم جواب همان است

روزي رسول خدا : اهلل عليهم چنين نقل فرمودند عسكري از پدران بزرگوارشان صلواتامام حسن 
براي خدا دوست بدار و براي خدا متنفّر باش، براي خدا دوستي : به يمي از اصحابش فرمود( ص)

هر قدر هم  كس، و هيچ. آيد خدا جز از اين راه به دست نميكن و براي خدا دشكني كن، زيرا واليت 
ها  تر برادري گونه باشد، و امروزه بيش چشد مگر اين اش زياد باشد، طعم ايمان را نمي كه نماز و روزه

دارند و به خاطر آن از يكديگر  هاي مردم براي دنياست، به خاطر آن يكديگر را دوست مي و دوستي
 .-كند نياز نمي ها را از جانب خدا بي و اين آن -ن برايشان سودي نخواهد داشتآيد ولي اي بدشان مي

ام براي خدا بوده، و وليّ خدا كيست كه با او  چگونه بفهمم كه دوستي و دشمني: آن شخص پرسيد
 دوستي كنم و دشمن خدا كيست كه با او دشمني نمايم؟

 :رده فرمودنداهلل عليه اشاره ك به حضرت علي صلوات( ص)حضرت رسول 

ولي خداست، پس با او  هركس او را دوست بدارد،: بله، فرمود: بيني؟ عرض كرد آيا اين را مي
و دشمن او دشمن خداست، پس با دشمن او دشمن باش و با دوست او نيز دوست باش   نما، دوستي
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. دهرچند قاتل پدر و فرزندانت باشد، و با دشمن او دشمن باش هرچند پدر و فرزندت باش
 «28باب ( ع)عيوان اخبار الرّضا » 

 (*شناخت امامتِ اولواألمر از اصول دين است* )

يا ايّها »: ي امامت از اصول دين است اين گفتار خداي تعالي است كه كه مسئله بر اين: چهارم( دليل)
 -…اَلَّذينَ يُقيمونَ الصَّلوةَ « »51/ نساء -اَطيعوا الرَّسولَ وَ أولي األَمْرِ مَنْكُمْ الّذينَ امَنوا اَطيعوا اهللَ وَ

پذيري از  كه خدا امر فرموده به اطاعت خود و رسولش و شك نيست كه اطاعت و فرمان« 55/ مائه
. باشد متوقف بر آن شناخت است، از اصول دين مي  ها كه فرمانبرداري و نافرماني، ها و شناخت آن آن

ر، طاعتِ اولواألمر را بعد از طاعت خدا و رسولش و سپس مقرون و همراه كرد به طاعتِ خدا و پيامب
 .لذا شناختِ اولواألمر نيز همانند شناختِ خدا و پيامبر، از اصول است

چه روايت از پيامبر شده كه هر كس بميرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده  و آن
زيرا اگر كسي نسبت . ول دين استكه امامت از اص كه روايت نيز صريح است در داللت بر اين. است

وجوب باشد، نادان باشد مرگش مرگِ جاهليت نيست و به   به حُكمي در فروعِ دين ولو كه آن حُكم،
شود كه تصديق به  زند، و چون اين مطلب روشن گرديد معلوم مي اسالم و ايمانش ضرري نمي

ها ادّعاءِ  ف بداند هركس غير از آنشود كه مُكَلّ گاه حاصل مي آن(اهلل عليهم صلوات)ي  امامت ائمه
ها رعيّت امام حقّند، و به  و بداند كه آن. امامت كند ظالم و دروغگو و متجاوز و ادعايش باطل است

، و اگر شخصاً 1عموم امامتشان معتقد باشد، و از مدّعيان باطل و كارهاشان بيزازي بجويد
در ( ترو  در هدايت نزديك)تر و  ر ايمان كاملآن مدعيان باطل را شناخته و تبرّي كند د( مشخصات)

( ع)تر است، و پوشيده نماند كه براي مكلّف كافي نيست بيزاري از دشمنان اهل بيت  محكم دين
 .كه گفتيم بشناسد چنان( از جانب خدا و)كه امامت را  بدون آن

 *(نازل شده است( ص)اصحاب پيامبر  اي از ي عده ي منافقون درباره سوره* )

اند كه صحابه همه مؤمن و عادلند و نه تنها بر هيچ يك از  پنداشته( عامه)اهل سنّت  -حث پنجمب
و )تر از آن نيست روا نيست اگرچه بر لغزشي  ها طعن و اعتراض و لعن جايز نيست، بلكه كم آن

از ظلم و )ا ه چه ميان آن كه در آن( مردم را )و منع كردند . ها اطالع يابند از آن( ديني جنايات و بي
چه مخالف  صادر شده تدمّل و نظر كنند و الزم دانستند كه هر آن( هائي كه بدعت)ها  و از آن( جور

 .ترين اباطيل است و اين از عجيب! ها صادر شده و عقل از آن نفرت دارد را تأويل كنند شرع از آن

                                                           
ترين آثار شناخت امام حق است اگرچه غايب يا در  از مهم گزاران، ري از مدعيان امامت و دفع بدعتو اين بيزا) - 1

 (.تقيه باشد
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 :توان بررسي كرد باره از چند نظر مي در اين

 .صحابه همه مؤمن و عادلند( اند كه عي شدهمدّ)كه  اين: موضوع اول

را ديده باشد، و شكي نيست كه در ( ص)در اين شك نيست كه صحابي كسي است كه پيغمبر 
 .ها نبوده چون اين دو اكتسابيند اصل، جِبِلَّت ايمان و عدالت در آن

كه  چنان ان، همكه ايمان و عدالت غير صحابي، ثابت نيست مگر با حُجّت و دليل و بره چنان پس هم
 .است در مورد صحابي

كه به حُكم ضرورت ثابت شده كه در روزگار پيامبر و در  چه داللت بر بطالنِ اين ادعا دارد اين آن
نشستند و با او سخن  جا تشريف داشت منافقيني بودند كه در مجلسش مي شهري كه ايشان آن

ي  معروف و شناخته شده نبودند، بنا به گفته (نزد مردم)گفتند و مدّعي بودند كه از اصحابند ولي  مي
 :خداي تعالي

و با بودن « 34(/ ص)محمد  -وَلَو نَشاءُ الرَيْنا كَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسيماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ في لَحْنِ الْقولِ:
كه  مگر آن. حكم به عدالت هركه كدّعي صحابي بودن است ممنوع است( در بين اصحاب)منافقين 

وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ في لَحْنِ »شناخته به دليل  ها را مي پيغمبر آن: اگر گفته شود. از خارج دليلي بر آن باشد
 .«الْقَوْلِ

و اثباتِ )شناخته يا نه، بلكه در شناختِ ديگران است  سخن ما در اين نيست كه پامبر مي: گوئيم مي
 (.اند كه منافقين جزو اصحاب اين

كه در تاريخ آمده كه گروهي را همه  اند چنان شناخته ها را مي باقي صحابه هم آن :اگر گفته شود
 .شناختند مي

ثبوتِ عدالت ( به فرضِ)عالوه  اند، به ها نبوده اگر اين حرف صحيح باشد منحصر در همان: گوئيم مي
ه در صحابي ك چنان .كه آن عدالت در وقتي ديگر، از بين برود در يك زمان، منافات ندارد با اين

وَ اتْلُ عَلَبْهِمْ نَبَاَ الَْذي اتَيْناهُ اياتِنا »: خداي سبحان فرمود. بود( علي نبيّنا و آله و عليه السّالم)موسي 
اتَّبَعَ  وَ لْارضِفَانْسَلَخَ مِنْها فَاَتْبَعَهُ الشَّيطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوينَ وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَ ا

و او علم مقداري از كتاب را دارا بوده و گفته شده كه اسم اعظمِ خدا را . «175 -176/ اعراف -هَويهُ
چون چنين است پس به ناچار به احوالشان در زمان . دانسته است، سپس به آياتِ خدا كافر شد مي

چه كسي بر عدالت ( ز اصحابا)پيامبر و بعد از رحلت آن حضرت بايد رسيدگي كرد، تا دانسته شود 
 .مُرده و چه كسي در هنگام مرگ عادل نبوده است
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 .در تاريخ رسيده نيست( از سرگذشت آنان)چه  و راهي براي اين كار جز آن

هِمْ شهيداً مادُمْتُ وَ كُنْتُ عَلَيْ»ي  روايت كرده در تفسير آيه( در صحيح خود در كتاب تفسير)بخاري 
ل حدّثنا الوليد قال حدّثنا ابن شعبه قال حدّثنا المغيرة بن نعمان قال سمعت قا. «117/ مائه -فيهِمْ

 (:ص)سعيدبن جبير عن ابن عبّاس قال خطب رسول اهلل 

 :اي خواند و سپس فرمود پيامبر بر منبر رفته و خطبه: ابن عبّاس گفت

ه اوْل خلق را ابتدا ك چنان»: شويد برهنه، خدا يتعالي فرمود اي مردمان شما به سوي خدا محشور مي
اول : سپس فرمود. «144/ انبياء -ي آنيم اي است حقّ بر ما و كننده گردانيم، و عده كرديم بازش مي

گاه  است، آگاه باشيد كه آن( السّالم علي نبيّنا و آله و عليه)پوشانند ابراهيم  كسي كه لباسش مي
يا ربّ اصحاب من : گويم برند، من مي ها را به سمت چپ مي آورند از امّت من و آن مرداني را مي

 .هائي به راه انداختند داني بعد از تو چه حادثه شد نمي گفته مي. هستند

ها بودم گواه  و من تا در ميان آن»: ي شايسته گفت گويم كه آن بنده همان را مي( پيغمبر)پس من 
 .«117/ مائده -ز گواهيبر آنان بودم چون مرا ميراندي تو خود نگهبانشان بودي و تو بر هر چي

 .پيوسته مرتدّ شده به عقب بازگشتند( از اصحاب)شود اين گروه  پس گفته مي

معاذ گفت كه پدرم نقل كرده كه ابوبكر پسر ابي شيبه گفت كه عبداهلل پسر  1و مُسْلِم در صَحيحش
ثني است كه ابن و عبارت حديث از ابن م  هر دو نفرشان از شعبه و محمّدبن مُثَني و محمدبن بشّار،

 :در ميانِ ما براي موعظه برخاست  گفت( ص)رسول خدا : عباس گفت

كه خَلق را ابتدا كرديم باز  چنان»: شويد كه فرمود اي مردمان شما به سوي خدا برهنه محشور مي
آگاه باشيد اوْل خلقي كه پوشانده . «144/ انبياء -ي آن كاريم اي است كه كننده گردانيم، وعده مي
به ( اند و اصحاب شمال)آورند مرداني را از امّت من و  گاه مي است، آگاه باشيد آن( ع)شود ابراهيم  مي

داني  شود تو نمي گفته مي. گويم پروردگارا اصحاب من هستند من مي. برند ايشان را چپ ميجانب 
 .بعد از تو چه حوادثي ايجاد كردند

ها شاهد بودم تا در ميانشان بودم، چون  من بر آن و»: ي شايسته گفت كه آن بنده گويم چنان پس مي
اگر عذابشان كني بندگانِ : جا كه فرمود تا آن. «117/ مائه -مرا ميراندي خود نگهبانشان بودي

شان  دين گذشته( بت پرستي و شرك)ها مرتد شده به  شود كه پيوسته اين پس گفته مي: گفت تواند،

                                                           
 (.اند نقل كرده. 353 -1/235احمدبن خَنْبَل در مُسْنَدج ج . كتاب الجنة و صفة نعيمها در باب فناء الدّنيا) - 1
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تو : و گفت كه در حديث وكيع و معاذ چنين بود كه. شديها جدا  برگشتند از وقتي كه تو از آن
 .احداث كردند( ها و جناياتي بدعت)داني پس از تو چه  نمي

و در جمع بين صحيح بخاري و مُسْلِم با اسنادش به ابوهريره آمده كه اين حديث پذيرشش مورد 
 .اتّفاق همه است

 .و در صحيح مُسْلِم و بُخاري هم مانند همين هست

اند  اي اصحاب از پيامبر نقل كرده ري از زهري از سعيد پسر مسيّب نقل كرده كه او گفت پارهو بخا
 :كه گفت

گويم يا  مي. شوند ها از حوض رانده مي شوند ولي آن مرداني از امّتم بر من در كنار حوض وارد مي
شده و به دين ها مرتد  داني چه كردند بعد از تو، اين شود نمي گفته مي. ربّ اصحاب من هستند

 .شان بازگشتند گذشته

 .گويد از حديث ابن ابي شهاب نيز مانند همين را نقل كرده است سپس مي

 (.مترجم -.اش الزم نبود بعد مؤلف در نسخه عربي اشاره به بعض لغات نموده كه ترجمه)

ها بر  فت آنتوان گ كه بعد از پيامبر در صحابه ارتداد پيدا شده، پس چگونه مي پس از آن: گويم مي
 !اند؟ ايمان و عدالت باقي بوده

پس از من پيشواياني هستند كه نه در راه هدايتِ من و نه : و در روايت مُسْلِم است كه پيامبر فرمود
بر روشِ سنّتم هستند، و در ميانشان مرداني هستند كه دلهاشان دلِ شيطان و بدنشان بدن انسان 

 .است

كني و  شنوي و اطاعت مي مي: ن آن زمان را بيابم چه كنم؟ فرموداهلل اگر م يا رسول: حذيفه گفت
 .اين حديث را در مشكاة روايت كرده. اگر تو را بزنند و مالت را ببرند بشنو و طاعت كن

صورت لعنت كردن و نه گويند جايز نيست تعرّض به هيچ يك از صحابه نه به  عامّه مي: موضوع دوم
 .ايشان آگاه شويم( ها و جنايات و بي ديني بدعت و)به شكل ديگري اگرچه از لغزش 

و . شك نيست كه شرف و جلو افتادن و بلندي مرتبه براي مردمان از لحاظ پذيرش دين اسالم است
نيز شك نيست كه هر كسي كه در او چيزي باشد كه مقتضي طعن است بايد او و معتقدان و پيروان 

 .د، زيرا امر به معروف و نهي از منكر واجب است عموماًمندانش را انكار و تكذيب كر ي عالقه و همه
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باره نيست تا موجب استثناء او شود، و  و از طرف شارع براي هيچ يك از مردم، خصوصيتي در اين
جايز نيست براي پيامبر معصوم، كه نهي كند از تكذيب بر نافرمان و عاصي و راندنِ پيروانش زيرا 

دا او را براي آن نصب فرموده، زيرا اگر او نهي كند از تكذيبِ خالفِ غرضي است كه خ( نهي)اين 
خود را بزرگ بدارد، ( پيامبري و امامتِ)باك باشد، و مخالفِ  كسي كه در دين بي( بدعتگزاران و)

و روشن و بديهي است صحيح ( گردد و احكام دين ضايع مي) شوند  اذهان از پيروي دينش متنفّر مي
 .نبودن چنين چيزي

لَئنْ اَشْرَكْتَ »: ترينِ خَلقَش هست اما در عين حال خدا به او خطاب فرموده كه پيامبر گرامي آن و با
وَ لَوْ »: و فرموده. «65/ زمر -شود اگر به خدا مشرك شوي عملت محو و نابود مي -لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

به دروغ به ما ( ص)اگر محمد  -ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ االقاويلِ لَاَخَدْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ
 -كرديم و رگ دستش را قطع مي  گرفتيم، مي( به قهر و انتقام)محقّقاً ما او را   بست، سخناني مي

 .«44-46/ حاقّه

 .بُرم هم دزدي كند دستش را مي( ع)اگر فاطمه : فرمود( ص)و روايت شده كه پيامبر  

لعنة اهلل )يزيد : يز و روا است براي مؤمني كه معتقدِ ديدار خداست در ميعاد، كه بگويدپس چگونه جا
كه يكي از دو دختر  با آن!! كند و لعنش جايز نيست صحابه است و عادل است و ظلم نمي( عليه
 ي پيامبر را كُشت و زنانش را اسير كرد و در شام مانند اسيرانِ كفّار روم و ديلم با خواري زاده

هايش  نزدش بود، و با چوب به دندان( ع)نوشيد در حالي كه سر حسين  حاضرشان كرد، و شراب مي
 .زد مي

اهلل اعتنائي  جا آزادي داد و به حرم و قبر رسول ي پيامبر جنگيد و مانند بالدِ كفر در آن و درمدينه
 .ها جنگ در مكّه را و كارهاي ديگرش را نيز افزود نكرد، و علوه بر اين

مسلمان نشد مگر از ترسِ شمشير بعد از ( در ظاهر هم)ي معاويه كه  چنين است سخن درباره هم و
 : به علي فرمود( ص)بر م، در حالي كه پيا(ع)با علي فتح مكّه و هيجده ماه جنگ كرد 

سالها بر ( ع)كرد به دشنام و زشتگوئي و لعن به علي  و تظاهر مي .«جنگ با تو جنگ با من است»
 .!1منبر

                                                           
ا دشنام داده، و هركس مرا دشنام دهد، خدا را دشنام داده هركس علي را دشنام دهد، مر: فرمود( ص)پيامبر ) - 1

 -3/121مستدرك حاكم ج . ي جهنم خواهد نمود روانه( بيني)و هركس به خدا دشنام دهد خداوند او را با سر . است
 24طبع  -4/56البالغه ابن ابي الحديد ج  ، شرح نهج1/342، فرائد السِّمْطَيْن ج 6/323مسند احمد ج   ،134 -127
 (.جلدي
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كند مگر  توزي با تو نمي دارد مگر مؤمن و كينه تو را دوست نمي( يا علي: )فرمود( ص)كه پيامبر  با آن
 .1منافق

و ديگران . شكافد ي مردمان با بصيرت وتوجه را مي ها، زهره ها كارهائي كرد كه رسوائي آن و جز اين
 .انجام دادند ناپسندكه كارهاي ( يزيد و معاويه)نيز بودند مانند اين دو فاجر كافر 

ميان ( از انحرافات و جنايات)دانند كه انسان، دقت و تأمل كند در آنچه  عامه، جايز نمي: موضوع سوّم

دانند تأويل آنچه داللت بر مخالفت با شرع مطهر  ها صادر گشت و الزم مي صحابه واقع شد و از آن

 .!!اسالم را دارد

در ( همه مردم)ي است، چه آنكه خداي تعالي امر فرموده كه كه اين حرف نيز از روي افتراء و نادان

با اين حال چگونه از دقت كردن در احوال . احوال امتهاي گذشته نظر كرده و پايان كارشان را بيابند

 .در اين كار هست( براي تفقه در دين)كند با ضرورت شديدي كه  اين امت نهي مي

وف است به دانستن احوال و روش زندگي و عدالتشان، و ها رسيده موق زيرا قبول روايتي كه از آن

فهميدن اين مطالب بدون نظر كردن در احوالشان غير ممكن است، آيا به گمن اين كم خردان، 

مستحق و ( از احكام خدا)خصوصيتي براي صحابه هست كه موجب شود تا معصيت و نافرماينشان 

 باشد پيا كردن تأويلي براي آن كارهايشان؟سزاوار شكنجه و تكذيب و انكار، نباشد؟ و الزم 

تا آنكه اگر پيامبر بر آن آگاه شد بر حسب گناهش عقابش نكند و خدا او را در شمار مؤمنين متّقي 

 !!!و او را به گناهش عذاب نفرمايد، خدايا تو منزّهي از اين بهتان و تهمت بزرگ! قرار دهد؟

ي  به سوره)و اصحاب إفك را . ر حالي كه صحابه بود، ماعز را سنگسار كرد و د(ص)چگونه پيغمبر 

ها مسطح پسر أثاثه بود و او از اصحاب بدر  تازيانه زد و حال آنكه در آن( نور و تفسير آن رجوع شود

 .بود، و در دين خدا استثنائي قائل نشد به علت صحابي بودن اشخاص

شت و عباس را اسير كرد كه بلكه پيغمبر خوشاوندي را هم رعايت نكرد و پسر عمويش را كُ

 .طالب را، و توجهي به خويشاوندي نكرد عمويش بود، و همچنين عقيل پسر ابي

                                                           
مختصر تاريخ دمشق ج . 1/366، فَرائد السِّمْطَيْن ج 6/212، مسنند احمدبن حنبل ج 1/86صحيح مسلم ج ) - 1
17/367- 361.) 
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كه از عُمَربن خطاب ( جعلي)به اين كم خِرَدي و ادعاء سابقشان استدالل كردند به روايتي ( عامّه)و 

 :از پيغمبر نقل شده كه گفت

خداي تعالي به من وحي كرد اي محمد . بعد از خودمي اختالف اصحابم پرسيدم  از پروردگارم درباره

ي ديگرند و براي هر  تر از پاره اصحاب تو نزد من همچون ستارگانند در آسمان بعضي قوي( ص)

پس هر كه بگيرد به آنچه اصحابت بر آن عقيده دارند نزد من به هدف رسيده . يك نوري است

 .است

هاي  و اين از حديث. ايد يك اقتدا كنيد به خير راه يافته اند به هر اصحابم چون ستاره: و پيامبر گفت

 :به چند علت. باطل است

هيچ ( ها داشته كه علم به آينده آن)ي گروهي كه  چگونه جايز است خداي عادل حكيم درباره: اول

شكني  شان پيمان ها ممكن بوده بلكه از بسياري اند و خطا و جهل در آن ها معصوم نبوده يك از آن

ها بگيرد در راه هدايت است، در حالي كه جايز  هر كه از آن: ي اختالفشان بفرمايد ع شده با همهواق

ها و معصوم نيستند به اتفاق همه، آثيا اين جز  است خطا و جهل و فراموشي و فسق و كفر در آن

 !تحريص به زشتي و امر به ناداني چيز ديگري است؟

اينكه زنا كند اما وقتي  -يا بهتر بگوئيم خدايشان -امامشان لكن اهل بدعت وقتي جايز دانستند براي

 !ها مانعي از اين افتراء نيز نيست براي آن! شخص ديگري زنا كرد، او را عِقاب كند

 :چنانكه در چند حديث است پيامبر فرموده: دوم

راهي هستند شود مانند پاره شب تاريك و پيشوايان گم هائي پيدا مي بعد از من كارهاي منكر و فتنه

دهند، و گروهي از  را به خود اختصاص مي( فيء)المال  كنند و سهم بيت كه به سنت من عمل نمي

 .برند مي( شِمال)ها را به سمت چپ  شوند و در روز قيامت آن اصحابش مرتدّ مي

هائي  هها اقتدا كرد؟ يا گمرا ها هستند كه بايد به آن ها راهنماهاي خيرند؟ و اين آيا بعد از او اين

 ها اجتناب كرد؟ كه بايد از آن( اهل جهنم)هستند 
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( ساختگي)اين احادث ( تمسك به)اين كم خردان فاجر وقتي اختالف كردند، ( پيروانشان)و عذر 

بايد متدبّر منصف بداند كه . است كه خدا دلشان را كور كرده از لوازم اين اعتقادشان كه بر آنند

 .ها دروغ و اختالفند اين

، خالي از اين نيست كه يا مقصود اول (يعني بد از منِ پيامبر)« مِنْ بَعْدي»ي  مقيّد بودم كلمه: سوم

است يعني اختالفشان در زمان زندگي پيامبر نيست، اين باطل بودنش روشن است براي اينكه اگر 

رفتار و در )ها  ها درست بود اختالف هر يك از آن در زمان حيات پيامقبر، در نظر ايشان، كار آن

و . بعد از آن حضرت، چنان خواهند بود( ها اختالف آن)پس چگونه . شود هدايت ناميده نمي( دينداري

ها را  اگر دوم باشد بطالنش معلوم است زيرا اختالف مسطح ابن اثاثه و حاطب بن ابي بلتعه كه آن

و ديگران از جنگ و مانند اين بكر و عُمر  ها را از پيامبر خبر دهد، و فرار ابي نزد قريش فرستاد تا آن

 .شود كشد، هدايت ناميده نمي ها كه شمردنش طول مي اختالف

 .مراد اين نيست كه شما گفتيد، بلكه مراد، اختالف در احكام دين است: اگر گفته شود

هدايت ( يعني در اصول)اما مراد از احكام فرعيّه و اصلّيه، شك نيست كه اختالف در دوم : گوئيم مي

باشد، از دو ( فروع)ها، و اگر مراد اختالف در اول  چه اينكه از طرف صحابه باشد يا از غير آننيست 

حال خارج نيست يا با اهليت اجتهاد است يا بطور مطلق، زيرا در صحابه كساني بودند كه بجز كمي 

اب باديه نشين، از احكام چيزي را نشنيده بودند و دانشي به راه استنباط نداشتند مانند بسياري از اعر

شكي نيست، ( يعني اجتهاد بدون اهليت)ها از مهاجرين از اطراف، و در باطل بودن دوم  و مانند آن

هرگاه فاسقي خبري براي  -الخ... اِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا »: نيز به دليل گفتار خداي تعالي كه 

 .«6/حجرات -...تحقيق كنيد ( تصديق نكنيد تا)شما آورد 

هر كس بگيرد از آنچه اصحاب من برآنند »پس چگونه با وجود اين آيه، اين سخن درست است كه 

به هر يك »: شود كه فرموده پيامبر چگونه درست مي( به)بيان ديگر ( نسبت)يا « بر راه هدايت است

و اگر (. ود؟و به صورتي كه تمامي صحابه را شامل ش)بطور عموم « ايد اقتدا كنيد هدايت يافته

ها مجتهد، چه مُصيب باشد  ها هست و بعد از تمام اين حرف عمومي نباشد چه نفعي در ادعاي آن

، اگرچه باكي در (يعني خطاكار در احكام دين)و چه مُخطي ( يعني راست و درست گوينده)

بر ها  گويد تمام آن اجتهادشان ممكن است نباشد، لكن مورد تأييد و تصديق اين حديث كه مي

 .شود باشد، و اين حديث هر دو را شامل نمي هدايتند نمي
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 :فرموده( ص)كنند كه پيامبر  و نيز روايت مي

. «ال تمسّ النّار من رَآني او رأي من رآني»و فرموده « ال تؤذوني في اصحابي( ال تُؤذوا اصحابي)»

شوند از مقصود خارج ي دست بعضي از منافقين است كه اگر نقل  ها خرافاتند و ساخته امثال اين

 .شويم مي

ي اصحابم اذيت كردن  درباره( و تحقيق و تفقه)اگر منظور پيامبر از سخنش اين باشد كه سخن حقّ 

و اگر سخن . ي با آنچه براي آن مبعوث شده يعني تكذيب و انكار منكرين نيست است، اين شايسته

ي  ها ندارد و همه ت اين اختصاصي به آنها اس را اراده فرموده كه اذيت آن( ي اصحاب درباره)باطل 

 (.كه نبايد آنان را آزرده نمود)چنين هستند  امت، اين

كند هر كه مرا ديده و هر كه كسي را كه ديده كه او مرا  آتش لمس نمي»: چنين اين گفتار كه و هم

ربن سعد و اش اين است كه عبداهلل بن اُبَي و حَكَم بن عاص و همچنين عُمَ زيرا الزمه« ديده است

ها داخل  و مانند اين 2، و عبداهلل بن خطّاب قاتل هُرمزان(ع)حسين  1، كشندگان(اهلل عليهم لعنة)يزيد 

 .در اين روايت باشند در حالي كه چنين نيست

و آنچه ميان او و ( پوشي نشد كه چرا چشم)ي كشندگان عثمان  شود درباره ها معاوضه مي سپس با آن

كردند كه نسبت به صحابه اعتراضي شود چرا صحابه در اين باره به  ها نهي مي آنكه  ها بد، با آن آن

حتّي كاري كه عثمان با ابن . اي اذيّت بعضي ديگر را ترك نكرد سخن پيامبر عمل نكردند؟ و پاره

و )ها او را سبّ كرده و زشتيش  در حالي كه اين. ها كرد و غير اين 3(ره)مسعود و عمّار بن ياسر 

را رفتند براي نگهداري مذهبشان، ( باطل)راهي ( عامه)گفتند؟ لكن اهل سنّت  را مي( هايش بدعت

ها را واجب  ظلم و جور و تجاوز شد چشم پوشيدن از عامل آن( ص)اما از هر چه بر اهل بيت پيامبر 

ينكه چنانكه حكم كردند به ا. چه بر ديگران شد غير از آن!! و براي آن حديث دروغ ساختند! شمردند

ها  زيرا آن. در جنگ با علي صلواة اهلل عليه مأجورند( لعنة اهلل عليهم)عائشه و لطحه و زبير و معاويه 

 !!!مجتهد بودند

                                                           
نقل از . را دوست بدارد( امام حسن و امام حسين ع)دارد بايد اين دو  هر كس مرا دوست مي: فرمود( ص)پيغمبر ) -1

 (.5/361مُسْنَد احمد بن حَنْبَل ج . 347-2/244تِرْمِذي ج صحيح . 213 -2/263سُنن بيهقي ج 
 17/234البالغه ابن ابي الحديد ج  شرح نهج. 1/444الشّيعه ج   داستان كشته شدن هُرمزان را در كتاب حديقة) - 2

 .بنگريد
 (318 -1/316حديقة الشّيعه ج ) - 3
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بكر نكردند و او را مجتهد نگفتند تا  هاي ابي و نكارش بر خالفت و خالف( ع)اما توجهي به فاطمه 

و اين سخن پيامبر . بطالن امامتشان بود( شدن آشكار)اش  معتبر بماند زيرا الزمه( ظالمانه)سخنشان 

بكر و  براي پرهيز از طعن بر ابي« 1فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنّي يؤذيني مايؤذيها»: را ناديده گرفتند كه فرمود

 !!!به مخالفت با پيامبر. 2عُمر كه او را از ارثش محروم كردند

حفظ ( از اين اجتهادها)كه غرضشان  شود حاصل آنكه بعد از تأمل راستين و نظر صحيح دانسته مي

هاشان  پوشي از زشتي ها از طعن و چشم آبروي دشمنان اهل بيت و محفوظ نگهداشتن آن( دنيا و)

در اذهان )براي پائين آوردن منزلشان ( ع)اهل بيت ( فضائل و مقامات)پوشي از  بود، و نيز چشم

اي كه  ذخيره -نْ سَخِطَ اهللُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَلَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَ»(. مردم

ها در عذاب دوزخ،  اي است و آن فرستند و آن غضب خدا است بسيار بد ذخيره براي خود پيش مي

 .«84/ مائده -جاويد خواهند بود

واجب ( 4ستحقاق لعن ا( 3عبادت بودن لعن ( 2معني لعن ( 1)مقدمه ( ي پنجگانه)جا مباحث  تا اين

 .بود( اند بين اصحاب منافقين هم بوده( 5بودن لعن 

ها دارد و اين  اي از داليلي است كه داللت بر جايز بودن لعن آن ها در بيان مختصر و پاره و اما فصل

 .فصل است( 7)هفت 

  

                                                           
 -3/154مستدرك حاكم ج . 4/1142مسلم ج صحيح . 5/12صحيح بخاري ج . 4/321مسند احمدبن حنبل ج ) - 1

 (.148-14/146كنزالعمال ج . 151
البالغه  شرح نهج. 5/153صحيح مسلم ج . 8/185ج  -5/177صحيح بخاري ج . 153وفاء الوفاء سمهودي ص ) - 2

 (.16/274ابن ابي الحديد 
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 فصل اول

 :هاي جايز بودن لعن، گفتار خداي تعالي است يكي دليل

يعني هر . «18/هود -آگاه باشيد كه لعن خدا بر ستمكاران عالم است -عَلَي الظّالِمينَ أال لَعْنَةُ اهللِ»

 .ظالمي، زيرا جمع وقتي با الف و الم معرفه باشد شامل همه است

و همچنين . «44/ اعراف -فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اهللِ عَلَي الظّالِمينَ»: همچنين قول خداي تعالي

 .«52/مؤمن -يَوْمَ ال يَنْفَعُ الظّالِمينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُؤءُ الدّارِ»قول او 

ي دو آيه اول، مطلبي است كه نشانگر اين است كه مراد در آيه، كفار  در ادامه: پس اگر گفته شود

 .«45/ اعراف -الخ... سَبيلِ اهللِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً اَلَّذينَ يَصُدُّونَ عَنْ »هستند زيرا دنبال آيه اين است 

ها، ظالم هستند و اين هم مقتضي  جاري شدن لعنت بر كفار، از اين لحاظ است كه آن: گوئيم مي

زيرا تعليق حكم بر يك صفتي، دال بر اين است كه علت آن حكم، وجود . لعن بر هر ظالمي است

و . ي اول گفتيد الم از اين مطلبي است كه شما در مورد دو آيهبه عالوه آيه سوم، س. آن صفت است

وَ ال ». «113/ بقره -فاَل عُدْوانَ اِلّا عَلَي الظّالِمينَ»: فرمايد شبيه اين آيه، آنجا است كه خدا مي

 .«42/ ابراهيم -الْاَبْصارُ تَحْسَبَنَّ اهللَ غافِالً عَمّا يَعْمَلُ الظّالِمُونَ اِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فيهِ

ي خوردنش  مراد از ظلم چيست با آنكه قرآن گوياي اين است كه آدم به واسطه: پس اگر گفته شود

 از آن درخت ظالم بود؟

ظلم و جور و عدوان از نظر معني با هم نزديكند، ضد ظلم انصاف و ضد جور عدل است، : گوئيم مي

وضع الشيئ في غير »شده است ظلم عبارت است از و اصل ضلم درهم شكستن حق است و گفته 

و مراد به ظلم در اينجا عبارت است از . شود و هر دو معنا در مورد ظلم، استعمال مي« موضعه

 .گذاردن آنچه خدا به آن امر كرده در غير جاي خودش بطوريكه سزاوار مذمت و عقاب باشد

دليل قطعي بر عصمت انبياء هست و واقع  و اما اِطالق ظلم برخوردن از درخت، مجازي است زيرا

پس نهي آدم از خوردن درخت تنزيهي است، و اطالق ظلم بر آن . شدن خطا از آنان ممنوع است

و اين . بعيد نيست از لحاظ اين مخالفت، يا از اين جهت كه او ثواب را از دست داد و ضرر كرد

ه اين كار وقتي است كه يكي از ما ، و شبي(عُمري)ي مفسرين است از شيعه و سني  تحقيق همه
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و )چون موضوع را دانستي كه جمع معرفه متضمن عموم . دهد اي انجام مي بندگان، گناه صغيره

 .شود استدالل مي( آيه)صورت، به آن ( شش)است، به چند وجه و ( شامل هر ظالمي

 :وجه اول

 «(ع)اينكه ابابكر و عُمر و عثمان ظلم نمودند بر علي »

 «لمي ملعون استو هر ظا»

اول آنكه با او در خالفت نزاع كردند و بر او پيشي : به دو شكل است( ع)ها بر علي  اما بيان ظلم آن

 .گرفتند و مستقل شدند با آنكه به داليل عقليه و نقليه، حق او بود

يكي از داليل عقلي اين است كه امام واجب است معصوم باشد زيرا نگهبان و حافظ شرع است بعد 

ي  ي معروف و زايل كننده ي مظالم و يار مظلوم و نفوذ دهنده از پيامبر از زيادي و كمي، و رد كننده

معصوم ( امام)در حالي كه اگر . دهد ها را از كارهاي دين انجام مي منكر و حمايتگر اسالم و غير اين

هاي شرع  از سنتنباشد براي او ممكن است تغيير شرع بر حسب قصدش، و اينكه ظلم و جور كند و 

تر، چون قدرت و توان، شر و  براي هر رعيت هست بلكه بيش( ها از لغزش)درگذرد، مانند آنچه را 

كند، اگر لطف الهي او را باز ندارد از آنچه را ارتكابش  تر ظاهر مي فساد نهفته در طبع بشر را بيش

و فساد و جورش به طوري در شود به رياست او،  جايز نيست هر آينه فته بزرگ و بليّه دشوار مي

هاي  شود، كه ما آشكارا در پليدي ها فراموش مي شود كه كار بد رعيت ها منتشر مي آباداني( شهرها و)

 .ديديم( فراوان در تاريخ)ها  اميه و بني عباس و جز اين بني

دين، براي  براي مُكلفين در پايداري در راه( از الطاف خداوند)و براي اينكه وجود امام، لطفي است 

كاران و اسالم آوردن كافران، در حالي كه معصوم  ، و بازگشت براي معصيت(و فرمانبرداران)مطيعين 

نبودن امام و امكان خطا كردن او، سبب فريب و جرئت مكلفين است بر كارهاي زشت و باعث 

خواهد بود و ( غير ممكن)پس لطف از ميان خواهد رفت و نصبش مُمتَمِع . باشد نفرت از اسالم مي

ها  با نافرمانيش از دل( يعني امام اگر معصوم از خطا نباشد)است، و نيز او ( خالف وعده)اين خُلف 

 1.مند نخواهند شد كند و مكلفين از امر و نهي و وعظ و ارشادش بهره سقوط مي

                                                           
ها براي اسالم  نموده تا آنجا كه تبليغ آنها دور  بينيد كه انحراف و خطاهاي علماء چگونه مردم را از آن آيا نمي) - 1

 (.شود هم مؤثر واقع نمي
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د اما ي جواز معصيت واقع شدنش نيست و ممكن است كه امام بتواند گناه كن اگر گفته شود؛ الزمه

 .كنند اين، بدان معني نيست كه پس حتماً گناه كرده و مي

نيست، اگرچه مردمان در آن با هم متفاوتند، چه آنكه ( جدا)گوئيم؛ غير معصوم از معصيت مُنفك  مي

در حفظ حدود شرع و )تنها امكان خطا در مورد امام، سبب از بين رفتن غرضي است كه از نصب او 

ادعاء امامت بر ايشان ( در بين اصحاب)شك نيست كه يك تن از آنانكه  هست، و( نشر آيات الهي

( در صفحات)زيرا او به نصِّ قرآن پاك از پليدي است چنانكه ( ع)شده معصوم نبودند غير از علي 

 :او را با قرآن قرين فرموده كه( ص)اهلل  و رسول. بعد خواهد آمد

 .«42/ فُصّلت -وَ ال مِنْ خَلْفِهِ ال يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ»

و از خدا براي او خواست كه حق را با او حركت داده و بگرداند  1.علي با حق و حق با اوست: و فرمود

 .است( و مدار و محور حق)پس معين شد كه او امام . گردد در هر جا كه مي

 :هاي نقلي، گفتار خداي تعالي است  و يكي از دليل

ولي امر  -كُمُ اهللُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ راكِعُونَاِنَّما وَليُّ»

و ياور شما تنها خدا و رسول او و آن مؤمناني هستند كه نماز به پا داشته و به فقيران، در حال ركوع 

 .«55/ مائده -دهند زكوة مي

و هر كس كه ولي و فرمانفرماي  -وَلَّ اهللَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اهللِ هُمُ الْغالِبُونَوَ مَنْ يَتَ»

فاتح و غالب خواهد ( در دو عالم)كه تنها لشكر خدا ( پيروز است)او خدا و رسول او و اهل ايمانند 

 .«56/ مائده -بود

فرود آمده، از جمله در ( ع)ن آيه در شأن اميرالمؤمنين علي اي 2اند كه مفسرين و محدثين نقل كرده

اند كه خداي تعالي  حكم و غالب پس عبداهلل گفته  تفسير ثعلبي است كه سُدّي و عتبه پسر ابي

                                                           
مَجمَع الزَّوائد هَيثَمي ج . 6/157كَنزالعُمال ج . 1/177فَرائِد حَمَويني ج . طبع قاهره 14/321تاريخ بغدادي ج ) - 1
 (.1/134ج  -7/235
دُرُّالمَنثُور سُيُوطي ج . 6/165تفسير طَبري ج . 1/624تفسير كَشاف زَمَخشَري ج . 6/311كَنزالعُمال ج : از جمله) - 2
 (.6/221تفسير قرطبي ج . 1/161شَواهد التَّنزيل ج . 1/471جواهر الحسان ثَعالبي . 1/213
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علي بن ابيطالب است زيرا فقيري در مسجد . «اِنَّما وَليُّكُمُ اهللُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا»مرادش در آيه 

 .او برخورد و چيزي خواست كه آن حضرت انگشترش را در حال ركوع به او داد به

است و چگونگي نزول آن و ( ع)ي اميرالمؤمنين علي  با سندهاي متعدد روايت شده كه اين آيه درباره

و رزين در جمع ميان صحاح ششگانه آن را آورده، و . ي او نيز در آنجاها آمده است دعاء پيامبر درباره

 .اند مغازلي فقيه در مناقبش به طرق متعدده نقل كرده ابن

ي  اند نزول اين آيه درباره شان در اول حديث گفته اند و حتي بعضي ها هم، نقل كرده و غير از اين

تحقيقش اين است كه از يك تن از محدثين و مورخين و مفسرين . اميرالمؤمنين مورد اجماع است

مان ما كسي انگشترش را در حال ركوع صدقه داده باشد و در قرآن شنيده نشده كه از زمان آدم تا ز

 .در حقش آمده باشد غير از علي صلوات اهلل عليه( اي آيه)

كلمات ( سازي مهارت دارند در دين)از مفسران قرآن كه ( عامه)اي از كم خردان اهل سنّت  آري؛ پاره

اند  ها فرورفته و عناد و كينه با آن( ص)اند و در دشمني با آل رسول  را از محلشان تحريف كرده

را « وَ هُمْ راكِعُون»ي هر مؤمني كه نماز بخواند و زكوة بدهد و  اين آيه عمومي است درباره: اند گفته

( ع)ي علي  اين را در برابر نزول درباره. اند يعني با خشوع و تواضع معني كرده« هُمْ خاشِعُون»به 

 .ا جمع گفتن خالف ظاهر استاند يك نفر ر اند و گفته ساخته

كنند و چگونه حق را دفع  بايد با انصاف بنگرد كه اين كافران فاجر با سخن خدا و دينش چه مي

وَ مَنْ اظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اهللِ الكَذِبَ »: ترسند كه فرمود نموده و عمالً زير پا گذارده و از خدا نمي

( از فرط شقاوت)خوانند و او  آيا از آن كس كه به راه اسالم و سعادتش مي -وَ هُوَ يُدْعي اِلَي الْاِسْالمِ

 .«7/ صف -هماندم بر خدا افترا و دروغ ببندد، در جهان كسي ستمكارتر هست؟

و اگر نقل و اخبار و سخن مفسرين و محدثين را كنار بگذاريم و در خود آيه بخصوص نظر كنيم، 

و معني كرد در حالي كه اينجور معنا كردن نزد اهل شرع، دور شود راكع را بر خاشع حمل  چگونه مي

اش  حتي اگر كسي ركوعي را نذر كند آيا تنها با خشوع نمودن، ذمّه. از حقيقت و معناي مجازي است

 .فهمد تا اين دروغ باقي براي آن نادان ثابت شود؟ شود؟ آيا صاحب فهمي چنين مي بريء مي
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يد شمرده با آنكه به اعتبار سياق و مضمون آيه نقل مفسرين چگونه حمل جمع را بر يك شخص بع

رُوات، غير ممكن است كه اين آيه، حمل بر بيش از يك نفر شود، خصوصاً كه در قرآن نيز، آياتي 

 :بدين شكل، زياد هست، مانند

 -لَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِنَحْنُ نَقُصُّ عَ« »61/ آل عمران -نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ اَنْفُسَنا وَ اَنْفُسَكُمْ»

ها كه  و غير از اين« 124/ نحل -اِنَّ اِبْراهيمَ كانَ اُمَّةً« »1/حِجر -اِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ« »3/ يوسف

 .باشد زياد مي

خوانند و  ومنين چون نماز مي»آنگاه معني آيه در نظر اين نادان چگونه خواهد بود با آنكه بسياري از 

دهند  خوانند و زكوة نمي ها از كساني كه نماز نمي دهند، پس مورد خطاب به آيه غير از اين زكوة مي

فَاِنَّ حِزْبَ اهللِ هُمُ »: آنگاه چگونه است قول ديگر خداي تعالي! بايد از فاسقين و كافرين باشند

ن آنكه نقل يا و اگر يك تن از مردم سخن عُمر را چنين تفسير كند بدو. «56/ مائده -الْغالِبُونَ

دهند، آنگاه در كتاب خدا از راه  شوند و طرف را به كفر نسبت مي حديثي معارض ان باشد راضي نمي

 !!!كنند چنين مي -كه لعنت خدا بر همه باد -و تعصب با رؤساء كفر( ع)دشمني با اميرالمؤمنين علي 

ي علي اميرالمؤمنين  درباره چون اين مطلب در دل مؤمنين قرار گرفت، بالضرورة دانسته شد كه آيه

است زيرا آن واليتي كه خداوند، بر گردن خلق دارد و شركت رسول در آن ممكن است، اولويت ( ع)

( ع)و اين بعينه ثابت است براي اميرالمؤمنين . ها است در تصرف در كارهاي خلق و سلطنت بر آن

. اش نازل شده دارد كه آيه دربارهبه صريح آيه با تأكيدهائي كه در آن هست كه داللت بر شأن آن

كند و نيز دال بر تأسيس واليت خدا و رسول بر مردم و عطف  كه داللت بر انحصار مي« انما»مانند 

ها معلوم بود و احتياج به  باشد، چه آنكه واليت خدا و رسول بر آن بر آن مي( ع)واليت اميرالمؤنين 

ي  ساني است كه مؤمن و برپادارنده نماز و دهندهي واليت ك اعالم نداشت بلكه اعالمشان درباره

 .زكوتند مانند اين واليت

كه تعظيم و بزرگ . «56/ مائده -وَ مَنْ يَتَوَلَّ اهللَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا»ي  و مانند اين آيه است آيه

باشد كيست معلوم شده ( در لفظ آيه)آنكه  به لفظ موكول شده بي( گرامي شدن)شمردن و فخامت 

بودن به آنچه داللت به عموم دارد و گذاشتن ( مقدم)ها از عبارات و مُصَدر  و غير از اين. دوستداران

و در . هايند غلبه كنندگان آن« هُمُ الْغالِبُون»اهلل، و اينكه  ظاهر به جاي ضمير و قراردادنشان حزب

 .دارد از ميها است آنچه مُنصف را از خصومت و جدال با خصمش ب ي اين همه
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زنند جايگاه الفاظ و معاني كالم عربي و مقصود آيه و  ها را مي هائي كه اين حرف گوئيم اين ما نمي

گوئيم در اين اشخاص، هوي و هوس، غلبه كرده و نور حق را  دانند، بلكه مي نظائرش را نمي

انشان كه به اند و شدت تعصب نسبت به گذشتگ بينند و از راه راست و درست، منحرف شده نمي

اميّه و بني عباس بودند چون طمع داشتند در  ، اطراف بني(ع)ي انحراف از اهل بيت  واسطه

خواستند، اين عصبيت  ها جمع شوند مي هاي دنيا و رياست بر مردم را و اينكه مردم دور آن زينت

ه اين پس خدا گذشتگانشان را نيامرزد و نظر مرحمت ب. ها را بزنند باعث شده كه اين حرف

ها را براي  ي دردناكشان كند كه مانند اين ناروائي شان نكند و شكنجه بازماندگانشان نفرمايد و تزكيه

 .ها مباح كردند آن

ي  اين سخنشان بر كدام خردمند پوشيده خواهد ماند كه بگويند احتجاج به اين آيه درباره

: فرمود( ص)كنند كه پيامبر  نقل مي و اينكه بعضي از مُحدثين عامه! ضعيف است؟( ع)اميرالمؤمنين 

و اين صاحبتان را !! لكن او برادر و همدم من است!!! گيرم اگر بخواهم دوستي بگيرم ابوبكر را مي

اهلل است و اين  صاحبتان خليل: و در حديث ديگر اينكه پيامبر گفت!!! خدا خليل و دوست گرفته

 !ربك دانند بر امامت ابي را دليل مي( جعلي)احاديث 

ها دروغ ببندند در حالي كه هر خردمند  كنند كه مانند اين احاديث را بر آن و از خدا و رسول حيا نمي

ي فضائل و  ها دروغند، زيرا ما در سخن هيچكدام از متعصبين عامه، درباره داند كه اين با انصاف مي

 .1ايم مزيت ابوبكر در هيچ حال و جائي، چيزي نشنيده

 .دروغ است( احاديث)گويند اين  ايم مي دهآري از بعضيشان شني

بكر خريد و  خواست هجرت كند شتري از ابي مي( ص)اند كه چون پيغمبر  روايت كرده( عامه)و 

، در حالي كه كسي كه در چنان روزي از مالش به [بكر هم پول شتر را گرفت پولش را به او داد و ابي

امبر نفعي براي اسالم داشته باشد و منتشر كند اسالم تواند بعد از پي پيامبر سودي نرساند چگونه مي

را و باعث پيشرفت مسلمين شود؟ و بر تقدير صحت و تسليم آيا چنين كسي شايسته است خليل 

                                                           
 كانَت بَيْعَةُ النّاس لِأبي بَكر فَلْتَةً مِنْ فَلَتاتِ الْجاهِليّةِ وَقَي»گفتك  ي خالفت ابوبكر مي بهمين جهت عُمر درباره) - 1

ي زمان جاهليت  رويه بكر يكي از كارهاي بي بيعت مردم با ابي: يعني« اهللُ الْمُسْلِمينَ شَرَّها فَمَنْ عادَ اِلي مِثلِها فَاقْتُلُوهُ
بود كه خدا مسلمين را از شر آن حفظ نمايد پس هر كس بسوي آن برگردد و دوباره چنين كاري انجام دهد او را 

سيره ابن  48صَواعِق ابن حَجَر ص . 34/ 1ملل و نحل ج . 26 -2/23الحَديد ج  ابي شرح نهج البالغه ابن. بكشيد
 (.همين كتاب 84صفحه . 248 -8/26صحيح بخاري ج . 336/ 4هشام طبع قاهره ج 
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ها را بندگي كرده و در برابرشان صورت بر خاك نهاده است؟ و آيا اليق است  خدا باشد؟ با آنكه بُت

بكر هيچ عيبي نبود مگر همين يك  اگر براي ابي! ستد؟براي خليل خدا كه بجاي خليلش بت بپر

زيرا كسي كه به چنين صفتي متّصف باشد چگونه . پرستي، بس بود براي منع امامتش صفت بت

حاكم قرار دهد آن هم اميرالمؤمنيني كه ( ع)اليق است كه خداوند حكيم او را بر مانند اميرالمؤمنين 

ن مشرك به خدا نبوده، و چگونه با حكمت خداوندي، يك چشم به هم زد( مولود كعبه است و)

قرار دهد تا علي را به راه هدايت برده و به جايگاه شرع ( ع)سازگار است كه ابوبكر را امام بر علي 

لكن كسي كه براي خدايش ! آشكار كند؟( ع)راهش نموده و آنچه از دين پوشيده است براي علي 

براي او مانعي نيست كه كافري را خليل گرفته و ! وبت قرار گيردجايزه بداند كه كفر نموده و مورد عق

 !!!ترين مخلوقش برتري دهد بر بزرگ

قُلْ تَعالَوْا نَدْعُ اَبْناءَنا وَ اَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ »: ي مباهله از آن جمله است گفتار خدا در آيه

( ع)كه علماء اسالم همه اتفاق دارند كه مراد از انفسنا علي . «61/ آل عمران -اَنْفُسَنا وَ اَنْفُسَكُمْ

اهلل  حسن و حسين صلوات« ابنائه»ي شريفه دليل است بر اينكه مراد به دو فرزند  لذا، اين آيه 1.است

اهلل عليه، يا  نَفْس علي صلوات( خودمان)ها و به انفسه  اهلل علي فاطمه صلوات« نسائه»عليهما و به 

و كسي كه جزئي از نفس پيغمبر باشد الزم است براي او ثابت . امبر به همراه علي استنَفسِ خود پي

باشد انچه براي پيامبر ثابت است مگر انچه كه از دليلي جدا بفهميم كه علي در آن چيز با پيامبر 

و . «44/ احزاب -وَ خاتَمَ النَّبِيينَ»شريك نيست و آن چيز نبوت است بر حسب گفتار خداي تعالي 

 .«اِلّا أَنَّهُ ال نَبِيَّ بَعْدي»( ص)بنابر فرمايش رسول خدا 

زيرا او در زمان . ثابت است( ع)و از جمله اولويت تصرف بر مردم است بعد از پيامبر كه براي علي 

حيات رسول از رعايايش بود به دليل كتاب و سنت كه پيامبر مبعوث بر تمام خلق است از سياه و 

باشد خصوصاً، و در اينكار نزاع كردن بر حسب عقل، باطل و  ث بر خويشانش ميسرخ عموماً و مبعو

 .زورگوئي است

                                                           
؛ چا  احمد محمد شاكر ج 185/ 1مسند احمد بن حَنبَل ج . 15/176؛ بشرح نَوَوي ج 1871/ 4صحيح مُسلِم ج ) - 1
شَواهِد . 26/ 4اسد الغابه ج . 24-23/ 2ج = 378 -1/377فَرائِد السّّمطَين ج . 154/ 3مستدرك حاكم ج  .18 -17/ 3

 (.344/ 2صحيح تِرمِذي ج . 371/ 1تفسير ابن كثير ج . 121 -124/ 1التَّنزيل ج 
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اش مشهور است و احمد حنبل آن را در مُسندش به  و از آن جمله است حديث روز غدير كه قصه

اند اگرچه با هم  آن را از پانزده طريق نقل كرده( شيعه)چند طريق نقل كرده و بعضي از مشايخ ما 

 .اند ندكي اختالف دارند لكن در اثبات مقصد و مطلوب ما مشتركا

حماد بن سلمة به من گفت كه زيد پسر عدي بن ثابت از براء بن : عثمان براي ما گفت: احمد گويد

بوديم در سفر سپس در غدير خم فرود امديم پس ( ص)اهلل  ما با رسول: عازب نقل كرد كه گفت

 .خوانيم اعت مياعالم كردند كه نماز را به جم

طالب را  بن ابي و مابين دو درخت را براي پيامبر پاك كردند، پس نماز ظهر را خواند و دست علي

آري، : دانيد كه من بر هر مرد و زن مؤمن از خودش بر او مقدم ترم؟ گفتند آيا نمي: گرفت و فرمود

 :ها گفت پس دست علي را گرفت و به آن

 «مَواْله مَنْ كُنْتُ مَوْاله فَعَلِيٌّ»

 «هر كه را من موالي اويم، پس اين علي موالي اوست

 «اَللّهُمَّ والِ مَنْ واالهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ»

 «خداوندا دوست بدار هركه او را دوست دارد و»

 «دشمن بدار هركه دشمنش بدارد»

موالي هر مرد و را مالقات كرده و گفتك گوارايت باد اي پسر ابيطالب كه آقا و ( ع)پس عُمر، علي 

 1.زن مؤمن شدي

يا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مآ اُنْزِلَ »ي  بعضي از مشايخ ما از تفسير ثعلبي مستنداً نقل كرده در تفسير آيه

نازل شده ( اي پيامبر)برسان آنچه بر تو : فرمود( ع)كه امام محمد باقر . «67/ مائده -اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

 (.ع)در فضل علي 

                                                           
خَصائِص  .14خوارزمي در مناقبش ص . 372 -4/281احمدبن حنبل در مسندش ج . 2313/ 4صحيح مُسلِم ج ) - 1

(. 246/ 4ابن اَثير در النِّهايَة ج . 636/ 3فخر رازي در تفسير كبيرش ج . 114/ 3مستدرك حاكم ج . 154نَسائي ص 
اهلل درجته رجوع شود كه از  ي اميني اعلي مرحوم عالمه« الغَدير فِي الكِتابِ وَ السُّنَّةِ وَ األَدَب»و در اين باره به كتاب 

 .مترجم -تطريق اثبات شده اس 124
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 .نيز مانند همين را نقل كرده با كمي اختالف« 1/ معارج -سَاَلَ سآئِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ»ي  در تفسير آيه و

را از پيامبر روايت كرده و گفته كه اين حرف را حضرت « اِنّي تارِكٌ فيكُمُ الثَّقَلَيْن»و مسلم، حديث 

ن را در جمع بين صحيحين و حُمَيدي آ. كه محلي است مابين مكه و مدينه فرمودند« خم»در 

و ابن مَغازلي در . روايت كرده، و در جمع بين صحاح ششگانه هر دو حديث روايت شده است

 .اند مناقبش به چند طريق و خطيب خوارزمي نيز آن را نقل كرده

ام و موجب  ي تواتر رسيده ديده اين حديث را كه به درجه( عامه) 1من در چند كتاب از اهل سنت

و در كشف الغمّه از زيدبن ارقم مفصل نقل كرده كه مقدار حاجت را از آن فرمايش  .يقين است

و إنّي فرطكم علي الحوض و انتم تبعي توشكون أن تردوا علي الحوض فأسألكم »پيامبر است كه 

گفته شد كه ما ندانستيم ثِقلَين چيست تا مردي از « حين تلقونني عن الثقلين كيف خلفتموني فيهما

 برخاست و گفت پدر و مادرم فدايت اين دو ثقل چيستند؟ مهاجرين

األكبر منهما كتاب اهلل سَبَبٌ طرفٌ بيداهلل و طرفٌ بأيديكم فتمسّكوا به التولّوا و ال تعتدّوا و »: فرمود

األصغر منهما عترتي ال تقتلوهم و ال تقهروهم فانّي سئلت اللّطيف الخبير أن يردوا علي احوض 

 .«قاهري و خاذلهما خاذلي و وليّهما وليّ و عدوّهما عدوّي فأعطاني فقاهرهما

آگاه باشيد امت پيش از شما هالك نشد تا آنكه دين را به هواي خود گرفت و : سپس دوباره فرمود

را گرفت و ( ع)به پيامبرش پشت كرد و هر كس به عدل قيام كرد او را كشت، سپس دست علي 

 :بلند كرد فرمود

ويم اين علي موالي اوست، خدايا دوست بدار آنكه واليتش را پذيرفته و هر كه من موالي ا»

 .«دوستش دارد، و دشمن دار آنكه را دشمنش دارد

و از غير طريق زيد نيز اين روايت، نقل شده است و حالص آنكه اين روايت در زبان ناقلين اخبار 

از اهل سنت و عداوت به اين  (عامه)باشد اما متعصبين  چنان مشهور است كه مشهورتر از صبح مي

مولي : اند اي از محدثين روايت و گاهي گفته اند به پاره اند و گاهي طعن نموده اعتراض كرده

                                                           
مُسنَد . 1873/ 4هر ، ج  1334چا  مصر  7/123ج  -باب فضايل علي بن ابيطالب -صَحيح مُسلِم: از جمله) - 1

صحيح ترمذي . 148/ 2سُنن بَيهَقي ج . 214مَناقِب ابن مَغازلي ص . 371و  4/266ج =17 -14/ 3احمد بن حَنبَل ج 
 (.2/348ج 



 48نفحات الالهوت ص                                                                              

هاي ديگري دارد كه از آن جمله است هم سوگند، آزاد شده، پسر عمو، همسايه و يار، و  معني

و ! ر اختصاص به امامت نيسيت؟اگر هم به معناي اولي به تصرف باشد، باز اولي دليل ب: گويند مي

ي مردمان به آن  اين شگفت است زيرا در بديهيات و امور واضح و روشن، شرط اين نيست كه همه

اند، و در تواتر نيز اتفاق خبر دهندگان  اعتراف كنند، زيرا گروهي، بعضي از بديهيات را انكار كرده

زنند ولي اين  از متواترات شرع ما طعن مي اي زيرا گروهي از يهود بر پاره. معتبر نيست بر صحت آن

 .ها موجب قَدح آن نيست طعن و اعتراض

زيرا اگر كسي . زند ي مولي گفته شده قدحي و ضرري به مراد ما نمي اي كه براي كلمه و اين معاني

دقت كند قطعاً خواهد دانست كه غير ( در غدير خم)در اول و آخر حديث و چگونگي آنچه واقع شده 

وقت ( ص)براي اينكه بيرون آمدن پيامبر . است كه مراد از مولي غير از اولي به تصرف باشدممكن 

ي من است معني  ها اعالم كند كه علي يار و همسايه ظهر و جمع كردن مردمان براي اينكه به آن

ام كه استفه 1«تر بر شما از خودتان نيستم؟ آيا من مقدم»: خصوصاً كه ابتداء سخن اين است. ندارد

و اعالمي است به . ها را برگزيند تقديري است براي اينكه به مردم بفهماند كه پيامبر بايد ولي امر آن

مردم كه اين از جمله كارهائي است كه پيامبر به آن سزاوارتر است براي مُلزَم نمودن مردم به 

كه من موالي اويم  هر»ها است بر اينكه مراد از  ترين و مؤكدترين دليل اطاعت آن و اين از بزرگ

ي آن جمع  اين است كه هر كه من اَولي به او هستم علي اَولي به اوست و همه« علي موالي اوست

 .تو آقا و موالي هر مرد و زن مؤمن شدي: هم فهميدند اين معني را تا جائي كه عُمر گفت

فَأَخْلَدَ اِلَي »ميل به رياست  را از طاعت و انقياد باز نداشت مگر دوستي دنيا و( لعنةاهلل عليه)ولي عُمر 

 .خود شد( نفس شيطاني)در زمين جاويد ماند و پيرُو هواي  2«الْاَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ

اَنْتَ مِنّي بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسي اِلّا »و از آن جمله است فرمايش پيامبر به علي صلوات اهلل عليهما 

ي هاروني براي موسي؛ با اين تفاوت كه پس از  مرا به منزله( يا علي)تو : يعني« »اَنَّهُ ال نَبِيَّ بَعْدي

                                                           
 (.مراجعه فرمائيد« اسرار غدير»ي غدير خم به كتاب  جهت اطالع كامل از خطبه و واقعه) - 1
 (.176ي  ي اعراف آيه اقتباس از سوره) - 2
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غير از اين . «ال يُبَلِّغُ عَنّي اِلّا اَنَا وَ رَجُلٌ مِنّي»و فرمايشش كه . 1«من ديگر پيغمبري نخواهد بود

 .هاي فراوانيكه ما در مقام ضبطشان نيستيم حديث

مختص بودن امامت به او نه غير او، اين است كه او افضل و ( ع)و نيز از جمله ادله بر امامت علي 

تر است و اين افضليت براي هيچ يك از آنان نبوده، و در  است، زيرا داناتر و پارساتر و جهادش بيش

ي يك چشم بهمزدن شرك به خدا نياورده، و مقدم داشتن  ها است زيرا به اندازه بر آن 2اسالم مقدم

نيست زشت و قبيح است، تا چه رسد به اينكه براي آن مفضول ( ع)ي كسي كه داراي فضيلت بر عل

 3!!!حقي قائل شوند تا جائي كه فاضل، رعيت او شود

شود براي آنكه رأي ابوبكر و عُمر در جنگ  از جهاد زيادتر برتري حاصل نمي: اگر گفته شود

آري علي اول ( بگويند و)است، ( ع)سودمندتر بوده است براي اسالم و اين مانع تقدم اسالم علي 

ي اسالم ابيبكر بسياري مانند عُمر و عثمان و طلحه و زبير  طفلي بود كه اسالم آورد اما به واسطه

 .مسلمان شدند

ي رنج و اندوه  ترين جنگي بود كه مايه دانند كه جنگ بدر بزرگ ي مردمان مي همه: گوئيم مي

ي آن بود تا  ي مركزي دائره نقطه( ع)علي  و در جنگ بدر. ي اسالم شد مشركين و بلند شدن كلمه

آنجا كه كساني كه به دست او كشته شدند مساوي بود با كساني كه مسلمانان ديگر به همراهي 

 4و در آن روز شنيده نشده از ابوبكر و عُمر نه رأي و خبري و نه عين و اثري. فرشتگان كشته بودند

ضربت علي معادل عمل . «عْدِلُ عَمَل اُمَّتي يَومَ الْقيامَةضَرْبَةُ عَلِيٍّ تَ»و در جنگ احزاب است كه 

 .ي امت من است در روز قيامت همه

                                                           
. طبع محمد علي صبيح مصر 2/11ج =4/1874صَحيح مُسلِم ج . 88 -74 -56 -3/32مُسنَد احمد حَنبَل ج ) - 1

 (.طبع مصر 175 -13/171صَحيح تِرمِذي ج  5/121صَحيح بُخاري ج 
مُسنَد احمد بن حَنبَل ج . 1/245فَرائِد السِّمطَين ج . 314 -6/44كَنز العُمّال ج . 3/136حاكم ج مستدرك ) - 2
ذَخائر . 2/76تفسير طبري ج . 2/341صَحيح تِرمِذي ج . 3/465مُستَدرَك الصَّحيحَين ج . 368و  4/37ج = 1/141

 (.64العُقبي ص 
ه خداوند مفضول را بر فاضل مقدم داشته است، دروغ بستن به و نسبت دادن اين كلمه به احكام شريعت و اينك) - 3

 (.خداوند و شرك به اوست
. 314 -6/318كنزالعمال ج . 3/38فرار و پشت به جنگ نمودن ابوبكر، عُمر و عثمان در مستدرك صحيحين ج ) - 4

مسند احمد . 4/1874صحيح مسلم ج . 1/188تاريخ ابن عساكر ج . 171 -5/47ج = 47 -4/247صحيح بخاري ج 
 (.3/11تاريخ طبري ج . 8/5تاريخ بغداد ج . 5/353ج = 11 -1/123بن حنبل ج 
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پس ايا بر دل مسلماني گوارا . معادل عمل جن و انس است( ضربت علي)در بعض اخبار است كه 

، است كه بگويد رأي ابوبكر و عُمر افضل است از مقاومت علي در برابر دالوراني كه دليري آنان

ها را ترسانده بد كه نيروي سخن گفتن نداشتند، در حالي كه ابوبكر و عُمر هم در  چنان مسلمان

ها مطلب آشكار است خصوصاً آن وقت كه به دشمن  ميان آن مسلمانان بودند، و در ساير جنگ

 .1پشت كرده گروه گروه گريختند

ن معلوم است، و اينكه كسي بگويد ميان اهل حديث و روايت كنندگا( ع)و اما مقدم بود اسالم علي 

را كوچك نشان دهد، كافي است ( ع)اي بود كه اسالم آورد و بدينوسيله بخواهد، علي  او اول بچه

ي اين حرف ايكه چرا پيامبر او را كوچك نشمرد و آنكه او را  براي ثابت بودن كفر و رسوائي گوينده

و از آنان پشتيباني و كمك ( يوم الدار)عوت كرد پشتيبان خود قرار داد روزي كه قريش را به اسالم د

تو ولي من : پس فرمود. خواست ولي يك تن از آنان غير از علي پشتيباني خود را اعالم نداشت

ي  است؟ و حال آنكه خدا درباره( ع)؟ آيا طفل بودن موجب نقص ايمان علي 2هستي در دنيا و آخرت

( مقام نبوت)يعني در حال بچگي به او حكم  -12/ مريم -يّاًوَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِ»: يحيي فرمود

يعني من  -34/ مريم -اِنّي عَبْدُاهللِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَني نَبِيّاً»: و در مورد عيسي فرمود. «داديم

افضل از همه ( )ع)علي . با آنكه در گهواره بود« ي خدايم به من كتاب داد و پيامبر مقرر داشت بنده

تو نسبت به من »: كه فرموده( ص)تر نيست بنابر فرمايش پيامبر  از آنان پائين  در رتبه( بياء است و ان

اهلل عليه  و اينكه مهدي صلوات 3«مانند هاروني نسبت به موسي جز اينكه بعد از من پيغمبري نيست

داود و غير از او از چنانكه ابو. كند در حالي كه عيسي در نماز به او اقتدا مي 4از فرزندان او است

 .ما توجهي به گفتار معاند و انكارش نداريم كه افضل از او باشد. اند محدثين نقل كرده

                                                           
 : گويد ي علويه مي خيبر است كه ابن ابي الحديد ضمن قصايد شيعه( فتح)ي  درباره - 1
هر چه را فراموش كنم گريختن آن دو نفر را : نييع« وَ فَرَّهُما وَالْفَرُّ قَدْ عَلِما حُوبٌ -وَ اِنْ اَنْسَ ال اَنْسَ اللَّذَيْنِ تَقَدَّما» 

 .مترجم –. كنم دانستند فرار كردن از جنگ، گناه است، فراموش نمي با اينكه مي
تفسير طبري ج . چ ليدن 1172 -3/1173ج = چ محمد ابوالفضل ابراهيم 321 -2/311تاريخ طبري ج ) - 2
چ احمد  1371، ح 352/ 2مسند احمد ج . چ مصر 255 -263/ 3الحديد ج  ي ابن ابي البالغه شرح نهج. 74 -11/75

 (.5/17تفسير الدر المنثور ج . محمد شاكر
صحيح . 121/ 5صحيح بخاري ج . 1874/ 4صحيح مسلم ج . 88 -74 -56 -3/32مسند احمد حنبل ج ) - 3

 (.344/ 2ترمذي ج 
براي . 188ينابيع المودة ص . 3/37بل ج مسند احمد بن حن. 4/151داود ج  سنن ابي. 4/557مستدرك حاكم ج ) - 4

 (.رجوع فرمائيد« دانشمندان عامه و مهدي موعود»تر به كتاب  اطالع بيش



 51نفحات الالهوت ص

 . -صلوات اهلل عليهما -و شك نيست كه علي افضل از مهدي است

از )كه پيامبر ( ع)پس چگونه آمدن حكم براي يحيي و عيسي در طفوليت معتبر است اما اسالم علي 

و آيا اين جز سخن نادان حربي پُر از !!! و را وزير خود قرار داد در نبوتش، معتبر نيست؟ا( همان زمان

 !عناد است؟

هيچ يك از ( دروغ است و)و اما پيشرفت و نفع بردن دين اسالم بخاطر مسلمان شدن ابوبكر را 

بر اند مگر بدعت گذاران متعصب و معاند ولي آنچه كه داللت  محدثين و مورخين نقل نكرده

پسرش عبدالرحمن در جنگ بدر همراه مشركين براي جنگ با : بطالنش دارد اين است كه

ها بود، كسي كه اينقدر استعداد نداشته  داخل مسلمان( ابوبكر)مسلمانان آمد و در صورتي كه پدرش 

تواند اصالً  اي از سلطنت است، بلكه نمي ي پدري شعبه باشد كه پسرش پيروش باشد با آنكه عالقه

 !ترسد، چگونه معقول است صاحبان قوّت و توان پيروش باشند؟ شر پسرش را دفع نموده و از او مي

رو گرداندند با ( ع)اند و از اعتراف به حق اهل بيت  انصاف را كنار گذاشته( ها عُمري)ها  لكن سني

حق را واجب  هاي تأييد باطل و تاويل دليل( عامه)اميد است، و ( هدايت و)آنكه راه اهل بيت محل 

اهلل  اهلل عليهما بر علي صلوات اين، صورت و راه اول بود براي بيان اينكه ابابكر و عمر لعنة!! )شمردند

 (.عليه ظلم نمودند

گيريم براي اثبات ظلم آن دو، بر علي كه صغراي قياس ما بود، اين است  اما راه دومي كه پيش مي

است، پس ( ع)امامت حق علي ( آيات و احاديث كهبا اين همه )اثبات نشود ( محال)كه بر فرض 

( عامه)ي نص از پيامبر زيرا به اتفاق  ي نص از خدا و نه بواسطه نه به واسطه. حق ديگري هم نيست

بر امامتشان به گمان ( ساختگي)پس دليل . وصيت درگذشت ي كسي وصيت نكرد و بي پيامبر درباره

در وقت بيعت در سقيفه نبوده و از او ( ع)است كه علي  و معلوم. اهل بدعت، اتفاق و رأي امت است

بنابراين امامتشان بر حسب آنچه مقرر داشتند . نيست( و سست)موافقتي براي اين رأي سخيف 

راضي نبوده، و هم چنين حسن و حسين ( س)منعقد نشده، و براي امت حقي ثابت نشده زيرا فاطمه 

اند، و اينكه علي را  ها نيز راضي نبوده زبير و غير از اين و عباس و فرزندانش و اسامة بن زيد و( ع)

ها  اند كه براي آن خواسته( كه در دين وارد نشده)براي بيعت خواستند ظلم بوده است و كاري را 

غير )را الزام به اين كار ( ع)ها، علي  ثابت نشده بود و شرعاً حالل نبوده است تا چه رسد به اينكه آن
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 1ختگيري و تهديد به سوختن خانه و هيزم جمع كردن جلوي درب را كرده بودندنموده و س( شرعي

 .اند مانند و اقدي و ديگران چنانكه محدثين و مورخين نقل كرده

از بيعت ابي بكر تخلف نكرد مگر ( ع)اند به اينكه اميرالمؤمنين  شان مُعتذر شده اهل بدعت بعضي

 .ود و اما خود امام راضي بودزيرا او راضي نب( س)براي رعايت حق فاطمه 

نارضائي ( ع)پاسخ اين سخن اين است كه به فرض تسليم در برابر اين اعتذار جاهالنه كه از علي 

چيزي هم كه داللت كند بر رضاي او نبوده، و اين ميان اهل نقل بمورد اتفاق : گوئيم مي! ظاهر نبود

. ح به رضا بشود نه فقط ظاهر نشدن خالفها وقتي منعقد است كه تصري است و امامت بنابر رأي آن

اند،  اند آنچه را با اين رأي مخالف است و به دروغ بافته هاي ضاللشان نقل كرده ديگر آنكه در كتاب

. «خدا بركت دهد در آنچه مرا غمگين و شما را شاد كرد»: و آن اين است كه وقتي بيعت كرد گفت

 !رهايشان است با آنكه او اندوهگين بود؟آيا اين بيعت است و دليل بر خوشنودي از كا

دانست چگونه  بكر مي ديگر آنكه به فرض آنكه راضي بود در حاليكه صحيح نبودن بيعتشان را با ابي

ي كسي  ي مراعات ديگران؟ آيا اين جايز است درباره جايز بود كه حق واجبي را ترك نمايد بواسطه

 :اش فرمود كه پيامبر درباره

 2«.ق با علي استعلي با حق و ح»

و حكم . شوند تا بر من و حوضم وارد شوند او دومي از ثقلين است كه از يكديگر جدا نمي: و فرمود

، در 3شود تمسك جويد هرگز گمراه نمي( قرآن و عترت= ثقلين)ها  كرد به اينكه هر كس كه به آن

اِنَّما يُريدُ اهللُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ »)پاكشان فرمود ( و از هر لغزش)حالي كه خدا پليدي را از آنان برده و 

گوئيم راضي نبودن فاطمه از بيعت با  بلكه مي( «33/ احزاب -الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً

اگر حق باشد ابوبكر ظالم و ملعون است، و اگر راضي نبودن فاطمه . بكر يا حق است يا باطل ابي

                                                           
صحيح . هر  1443طبع بيروت  264/ 4عقد الفريد ج . 1331طبع فتوح األديبة سال / 14اإلمامة و السياسة ص ) - 1

مروج . 586/ 1انساب االشراف ج . 1/156بوالفداء ج ا. 2/161ج = 178/ 1تاريخ خميس ج . 7/87ج = 5/1بخاري ج 
 -1822 -1/1818و چا  اروپا ج  448 -446 -2/443تاريخ طبري ج . 2/126تاريخ يعقوبي ج . 2/144الذهب ج 
 (.153/ 5ج = 1/72صحيح مسلم ج . 1825

 (.157/ 6كنزالعمال ج . 1/177فرائد السمطين ج . 14/321تاريخ بغداد ج ) - 2
/ 2سنن بيهقي . 111 -241/ 13صحيح ترمذي ج . 5/181ج = 366 -367 -4/371ج . احمد بن حنبل مسند) - 3

 (.1/48كنز العمال ج . هر  1334، چا  مصر 122 -7/123صحيح مسلم ج . 148
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بر اميرالمؤمنين و بزرگان كه فاطمه را امر به معروف كنند و از منكر بازش  باطل باشد واجب بود

به امر واجبي كردند كه براي هيچ يك جايز نبود ( تباهي و زيان)و چون چنين نكردند اِخالل . دارند

و داللت دارد . كه آن را بجا نياورند،لكن اجماعشان به اخالل اين واجب دليل قطعي بر بطالن است

 .اند ظالم بوده( اهلل عليهم  لعنة)اهلل عليها بوده و ابوبكر و پيروانش  با فاطمه سالم كه حق

ي تن پيامبر كه او را رسول خدا پرورانده و يكي از  و شكي نيست در اينكه اگر كسي بخواهد به پاره

اني كه به افراد عترت است كه يكي از دو ثقلند، نسبت مخالفت با واجب و اصرار بر باطل بدهد تا زم

اهلل  اش به خرج داده و نسبت زشتي و وقاحت به رسول سوي خدا رحلت نموده، جرئت بر آفريننده

 .اي از ايمان و اسالم ندارد داده است و بينائيش آلوده شده و بهره( ص)

گوئيم اگر امامت او به اتفاق همه بوده چگونه با موافق نبودن فاطمه ثابت شده است؟  ديگر آنكه مي

ايد و شك نيست  گوئيم شما او را مجتهد دانسته گر بگويند سخن زنان معتبر نيست در امامت، ميو ا

 .كه قول مجتهد در منعقد شدن اجماع معتبر است

شود مگر به اتفاق همه  اجماع منعقد نمي  ي شرعيه ترين مسئله از اين جهت است كه نزد شما در كم

 .اعم از مرد و زن

كسي كه اجتهاد كرد و به حق رسيد براي او دو اجر است و اگر خطا كرد : ودايد پيغمبر فرم و گفته

در حالي كه شما . شود ها را نيز شامل مي داللت بر عموم دارد پس زن« مَنْ»ي  يك اجر، و كلمه

ها نيز جزئي از  كنند، و شك نيست كه زن ايد كه پيامبر فرموده، امتم بر خطا اجماع نمي پنداشته

 .امتند

ي  ايد عايشه اجتهاد كرد و مأجور است و با علي مقابله و جنگ نكرد مگر بواسطه گفته( عامه) و شما

جنگ با تو چنگ با »: اش فرمود درباره( ص)پس چرا اجتهاد او در جنگ با علي كه پيامبر . اجتهادش

طور و چ! بكر معتبر نيست؟ اما اجتهاد فاطمه در تخلفش از بيعت ابي!! ، معتبر است؟«1من است

بكر، وارد نباشد، و چطور ممكن است كه عدم وجود حضرت زهرا  شود كه اعتراض فاطمه بر ابي مي

بكر، مضر به اجماع نباشد با آنكه بزرگي مقام فاطمه معلوم شد؟  در بين موافقان با خالفت ابي( س)

 .اين نيست مگر دروغي آشكار
                                                           

مسند احمدبن حنبل ج . 38/ 2فَرائِد السِّمطَين ج . 16ص  14مَناقب خوارزمي باب . 237مناقب ابن مغازلي ص ) - 1
 (.3/141مستدرك حاكم ج . 3/11اسد الغابه ج . 442 /2
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امت باشد واجب است كه اجتهاد در آن راهي  بنابراين كه مامت منُوط به آراء: گوئيم ديگر آنكه مي

و خاصيتش . نداشته باشد، زيرا اجتهاد در مسائل ظنيه است كه در آن براي كسي نظر يقيني نيست

اين است كه هر كه اجتهاد كرد و اجتهادش سبب رسيدن به چيزي شد، معين است عمل كردن به 

ديگري از مجتهدين، ولي از لوازم اجتهاد،  آن چيز تا جائي كه برايش جايز نيست عمل كردن به رأي

اي، اتفاق نظر نداشته باشند اما اگر اتفاق نظر حاصل شد  ي مجتهدين، بر مسئله اين نيست كه همه

ليكن اگر حاصل نشد، موجب از دست رفتن غرض در آن حكم مطلوب . شود اجماع منعقد مي

و حقيقت امامت هم بر حسب گفتار . ستنخواهد شد، زيرا تكليف مكلف وابسته به تكليف ديگري ني

پس . ها خواهد بود شود و رئيس و حاكم بر آن ها اتفاق آراء امت است بر آنكس كه منصوب مي آن

ي امامت  بدون اتفاق و اجماع همگان، حاصل شدن امامت امكان ندارد، و طبق اين نظر پس مسئله

نظر عامه پس از آن اتفاق آراء امت، و زيرا اجماع مورد قطع است در . ظني نيست بلكه قطعي است

امامت را به ( به فرض،)كنيم و آن اين است كه بنابر اينكه  در اينجا بحث ديگري را اضافه مي

 :ي آراء و نظرات مردم، ثابت بدانيم، اين، سه جور ممكن است تصور شود وسيله

ي آن را  اهل و شايسته( ايدب)هاي شرعي باشد كه قرآن و سنت  اينكه امامت بر مردم از منصب: اول

 .زيرا كتاب و سنت مشتمل بر بيان هر چيزي هستند. معرفي كند

ايد براي ثابت شدن امامت، اجتماع هر كس كه اهليت براي استنباط از كتاب و  بنابراين الزم مي

سنت را داشته باشد، سپس به بررسي كتاب و سنت پرداخته و شايستگي شخص معين را براي 

و چون همه با داللت كتاب و سنت بر امامت كسي متفق و همرنگ شدند . خراج كندامامت است

كنند، تا  و دوباره و سه باره تجديد نظر مي. شود شود و اگر متفق نشدند ثابت نمي امامتش ثابت مي

 .اتفاق حاصل شود

را داشته در اينجا اعتبار به گفتار آن كسي است كه شايستگي استخراج از كتاب خدا و سنت رسول 

ي  ايد كه اگر اتفاق نباشد امامت منعقد نشود بلكه اعاده و نيز الزم مي. باشد چه اينكه مرد باشد يا زند

شود  نظر واجب باشد زيرا نصب كردن امام بر مردم واجب است و اين منصوب كردن امام، تمام نمي

بدون آن تمام نشود، واجب مگر به نظر و بررسي نمودن در كتاب و سنت، و آنچه را كه وجود واجب 

شود كه هر كس به رأي خودش عمل كند، اما اگر اين كار را كرد مؤاخذ نيست چون در  است، و نمي

 .مسائل ظنّيه است كه بر آن دليل قطعي نيست
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 .ي امت، متفق نشوند ممكن است تكرار نظر بشود اما همه: اگر گفته شود

ن نباشد اثبات امامت را مَنوط به آراء امت دانستن، و آيد كه ممك در اين صورت الزم مي: گوئيم مي

گرنه، يا بايد هيچ امامي، منصوب نشود، زيرا اتفاق امت، حاصل نشده، و يا بايد هر گروهي، به رأي 

ي اثبات امامت به  خود عمل نموده و براي خويش، امامي مخصوص به خود داشته باشد و الزمه

ي آراء مردم، ثابت  اين است كه امامت يكنفر به وسيله( وضعيت با اين)ي اتفاق و آراء امت  وسيله

 .نشود در حالي كه اين، خالف مطلوب است

اينكه بر فرض كه چنين باشد لكن مقتضاي ثابت كردن حقوق امامت مثل اطاعت از امام و : دوم

تواند ثابت  مي پس هر كسي. فرمان پذيري از او، بر خَلق، اين است كه بايد مردم، با امام بيعت كنند

ي بيعت كردن بر خودش آن هم تنها با رأي خويش و بدون رجوع به كتاب و  كند حق را به وسيله

هر شخص ( به فرض اينكه)شود، زيرا  سنت و اگر همه بيعت كنند امامت همگاني شرعاً منعقد مي

ن حرف، نه تنها مالك اين هست كه با كسي بيعت كند تا وي حاكم بر او باشد، ولي قائل شدن به اي

و همچنين عوام  -ها و زن -فسادش ظاهر است، بلكه مستلزم داخل شدن مردمان( خالف قرآن و)

، امامت عمومي ثابت (از بيعت)جا كه اگر يك تن تخلف كند  مستضعف است در اين طريق، تا آن

 .نخواهد شد

ي رأي و نظر  ه وسيلههاي دنيائي باشد كه منوط به شرع نباشد و ب اينكه امامت از منصب: سوم

كنند در  كفار هند و فرنگ چنين مي( مجلس شوراي ملي و)سرشناسان مردم ثابت شود، چنانكه 

ي اينكه در نظرشان پستند در اين كار،  ها به واسطه ها زن در اين هنگام نزد آن. نصب پادشاهانشان

ها  د و ظاهر اين است كه آناي ندارند، و همچنين ضعيفان و ناداران نيز نبايد دخالت كنن مداخله

ي اين حرف، اين است كه  خواهند، لكن الزمه همين معنا را مي( اهلل عليهم ها لعنة عمري: يعني)

اش اين است كه خالفت از پيامبر نباشد، كه در اين صورت،  امامت، شرعاً ثابت نباشد، و نيز الزمه

وجوب اطاعت ثابت نيست شرعاً، و نيز، وي  پندارند، ديگر ها، وي را امام مي براي آن ملعوني كه آن

تواند مستحق عزل و نصب باشد، و  تواند حافظ شرع و داراي واليت بر آن باشد و شرعاً نمي نمي

و نيز نبايد وارث امواتي كه . مخالف با او بودن و خارج شدن از فرمانش معصيت و سرپيچي نباشد

ايد كه  و اال الزم مي. كارها را از احكام شرع نداردوارث ندارند باشد و حق گرفتن خمس و نظاير اين 

چيزي را شرعاً ثابت كند، يا شرعاً نفي كند، در حالي كه شارع نه در اول و نه در آخر آن چيز، چنان 

 .نفرموده است، و اين باطل بودنش معلوم است
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رش اين است خالي نيست از اين سه وجه، و جهت انحصا( عامه)پس امامت بنابر گفتار اهل سنت 

كه امامت يا منصبي است شرعي يا نه، و اگر منصبي شرعي باشد يا آن را، مردم از كالم خدا و 

اند يا به اينكه بيعت كند هر كسي از طرف خودش، و تصور نوع و وجه  رسولش به دست آورده

اهلل  لعنة)مر و هر كدام از سه صورت وفق را تصور كنيم، اما اينكه ابوبكر و عُ. چهارمي، ممكن نيست

را به زور براي بيعت بخواهند ظلم است بلكه يكي از ( ع)ها كه با او بيعت كردند، علي  و آن( عليهما

ها است، و اين آشكار است بحمداهلل نزد خردمندان، لكن اهل بدعت  ها و ناروائي ترين ظلم زشت

ترشان  بندند و بيش بخدا دروغ مي». «143/ مائِدَه -نَيَفْتَرُونَ عَلَي اهللِ الْكَذِبَ وَ اَكْثَرُهُمْ ال يَعْقِلُو»

 .«فهمند نمي

 :وجه دوم

 «از وجوه ظلمشان اين است كه ظلم كردند»

 «ها سرپيچي كردند به آن گروهي كه از بيعت با آن»

بكر و  زيرا وقتي او را به بيعت خواندند، به ابي. مانند اسامة بن زيدبن حارثه كه داستانش مشهور است

بر شما امير بودم امروز چه كسي شما را بر من امير (( ص)اهلل  به حكم رسول)گفت ديروز من  عُمر

 !كرد؟

كند به اينكه پيامبر در بيماري موقع وفاتش، اسامه را بر گروهي از  كه اين حرف اسامة اشاره مي

، و اين سرپيچي از 1را امر كرد كه با او خارج شوند( ابوبكر و عُمر)لشكريان امير فرمود و آن دو نفر 

، و جرئتشان بر خدا و رسول (ع)ها است بعد از ظلم بر اهل بيت  ترين ظلم دستور پيامبر، يكي از شنيع

 .در آن آشكار است

                                                           
هر كه را كه از سپاه اسامه ( ص)اما ابوبكر و عُمر از رفتن خودداري كردند و در مدينه ماندند با آنكه پيامبر ) - 1

 :رجوع كنيد. سرپيچي نمايد، لعنت كرده بود
ابن . لَعَنَ اهللُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ جَيْشِ اُسامَة: بوي، الطبعة المصرية، حديث ن2طبع -1/21شهرستاني، ج / الملل و النحل

منتخب كنز . 5/312كنز العمال ج . 474/ 1بالذري در انساب االشراف ج . 4/66ج = 112 -2/114سعد در طبقات ج 
 -2/21ج الحديد  البالغه ابن ابي شرح نهج. 2/124ابن اثير در تاريخ خود ج . 2/74يعقوبي در تاريخ خود ج . 4/184ج 

 (.همين كتاب 135 -141ي  و صفحه. جلدي 4طبع 
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ي زبير كه عُمر شمشيرش را با سنگ شكست، و نيز با عباس و عبداهلل بن عباس  و همچنين درباره

كردند، براي ابوبكر و عمر اين حق نبود كه يك تن از ها از كساني كه تخلف از بيعت  و غير از اين

ها بيعت بخواهند، زيرا اگر شرعي بود، ثابت بودنش  ها را در مجلسشان بخوانند و يا به زور از آن اين

ها را مجبور كردن به كاري كه شرعاً  ها، و اگر غير شرعي وبد جايز نبود آن موقوف بود بر موافقت آن

 .ثابت نشده است

نخستين و ظلمي در دين بود، و هر كس كه چنانچه سزاوار ( مشرك)اين حكم طبق جاهليت بلكه 

سازي نمايند  دين)يابد، كه با مرگ پيامبر فرصت يافتند تا  است تأمل در اين مطلب كند، منصفانه مي

د، ي دين بكار بندند بطرزي كه فهم عوام به آن نرسد مبادا متفرق شون حكم جاهليت را زير پرده( و

 .و در اين جاي هيچ ترديدي نيست

 :وجه سوم

 «ظلم كردند تا( ص)اهلل  به رسول( ابوبكر و عُمر)ها  اين»

 «اي از جانب او ناميدند جايگزين او شده خود را خليفه»

و به نيابت او به گمان خودشان فرمانفرماي بر مؤمنين شدند و ادعاء رياست عمومي كردند بر تمام 

ين و دنيا، در حالي كه اين كارها، همان منصب نبوت است، منهاي وحي، كه مردمان در كارهاي د

ي وحي بر  كامالً آشكار است، زيرا هر كس معني نبوت و امامت را تصور كند جز نازل شدن فرشته

بيند و هر دو  نبي، سخن گفتن با او از طرف خداي تعالي در تمام كارهاي ديگر فرقي ميانشان نمي

اي نيست كه اين  يكند، منتهي در نبوت اصالتاً و در امامت نيابتاً، و در اين شبههدر تمام امور شر

باشد و اگر  پيامبر است و آن را به كسي وانگذاشته و مختص به خود او مي( مقام)كارها، حق اصلي 

 .كسي مدعي اين امور باشد متغلب و ظالم و نافرمان و عاصي است

ي طفل و تصرف در مال او را اجازه نداده به كسي، مگر با   رهدر حالي كه خداي تعالي واليت دربا

اَعلَم و اَتقي باشد، چگونه معقول است كسي ( تصرف كننده)اجازه ولي او اگر چه آن شخص 

استحقاق آن را دارد از منصب دين، آنهم بدون واگذاري ( ص)استحقاق داشته باشد آنچه را كه نبي 

ي پيامبر را بدون  ا آنكه خداي تعالي حرام فرموده وارد شدن در خانهو ب. ي پيامبر يا وصيتش و اجازه
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بايد گردن نهاد به هر شخصي كه ادعاء اين ( در دين او)توان گفت كه  اذن حضرتش، چگونه مي

 !ترين مراتب ظلم نيست؟ ي پيامبر؟ آيا اين از بزرگ منصب را دارد، بدون اجازه

قام عذرخواهي برآيند و بگويند كه مردم، بايد رئيسي اگر كم خردان اين امت و اهل بدعت در م

دار مصالح دنيا و نظام زندگانيشان باشد و اين جزء مناصب نبوت نيست و  داشته باشند كه عهده

دار مصالح  ي پيامبر بدون اذنش اين نيست كه يك تن عهده ي نهي خدا از داخل شدن به خانه الزمه

اين حرف هم، باطل بودنش . و نظم زندگي ايشان دخالت كند عموم مردمان باشد و در كارهاي دنيا

زيرا بسياري از دستورات شرعي . در بديهيّات است( معارضه و عناد: يعني)ي  ظاهر است بلكه مُكابَره

ها و يا عزلشان، از آن دسته  و بكار گماردن قاضي. متعلق به كارهاي دنيا و نظام زندگاني است

و از اين جهت است كه واجب نيست مراعه را نزد . بوط به شرع نباشدكارهاي دنيائي نيست كه مر

شود مگر اينكه امام  نصبش كرده باشد و وجوب هم ساقط نمي( ع)قاضي بردن مگر وقتي كه امام 

 .عزلش كند

و همچنين است سخن در واليت اطفال و ديوانگان و تصرف در اموال غائبين و گرفتن زكوة به زور 

پردازد، تا آنجا كه جايز است با او جنگيدن و بر او حد جاري كردن مانند  نمياز كسي كه خودش 

كشتن يا زدن و يا تعزير كردنش، خالصه هر حقي از حقوق منصب نبوت براي امام ثابت است مگر 

؟ و اگر !ها همه از كارهاي دنيائي هستند كه متعلق به شرع نيست آيا اين. آنچه استثناء شده است

 ؟!بدون اذنش نيست( ص)متصرف در حق پيامبر ( آيا)صرف كرد كسي در آن ت

براي نظام معاش و معاد خلق برانگيخته شده، پس آنچه از شرعش، متعلق به ( ص)خالصه پيامبر 

ي  ي ديگرش متعلق است به معاش و زندگي روزمره معاد است، عبادت نام دارد، و اقسام سه گانه

ر براي آن برانگيخته شده پس از مرگ او برپا خواهد داشت براي مردم، و امام هم نظامي را كه پيامب

 .ي ستمگري خاطر او و اگر امامت به اذن پيامبر نباشد ظلم است و غلبه

و اما آيه، اگرچه از لحاظ لفظ داللت نداشته باشد لكن به طريق اَولي داللت دارد، زيرا اگر وارد شدن 

ي حقيقي كه همان شرع مطهر  حرام است، در خانهي متعارف بدون اذن صاحبش  مردمان درخانه
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گيرد، اگر بدون اذن پيامبر  است به طريق اَولي ورود به آن خانه، حرام است و تعدي و ظلم نام مي

 .همين است 1«اَنَا مَدينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بابُها»: باشد، و منظور از اين فرمايشش نيز كه فرموده

ي قاضي كه حقيقت منصبش  اين است كه درباره( عامه)ب اهل سنت هاي عجي و يكي از ناداني

ي  گويند جايز است امام مسلمانان و خليفه دانند، اما مي واليت خاصه است عِلم و عدالت را شرط مي

و رعيت او و ( امام)رسول خدا شخصي فاسق و جاهل باشد در حالي كه آن قاضي عادل زير دست 

 !!!محكوم به حكمش باشد

 چهارموجه 

 «به خود ظلم كردند كه استيال يافتند بر آنچه( ابوبكر و عُمر)ها  آن»

 «ها جايز نبود و در آن حقي نداشتند براي آن»

ها بودند شدند، در حالي كه آن بزرگان سزاوارتر بودند بر  تر از آن كه حاكم بر بزرگاني كه بلند مرتبه

كنند مذمت  ها را كه بر خود ظلم مي آياتي چند آنو خداي سبحان در . 2اينكه امام آن مدعيان باشند

زيرا بر انسان الزم است كه خود را . ها است ترين ظلم ها را ظالم ناميده و اين از زشت فرموده و آن

هاي  ي كوشش در اطاعت، براي مقام تزكيه و پاك كند و به وسيله( با اطاعت احكام قرآن و عترت)

شود آنچه براي او جايز نيست سزاوار شكنجه است زيرا آنچه را بر او عالي مهيّا نمايد، و اگر مرتكب 

 .ي ستمگران است واجب بوده ضايع كرده و خود را در هالكت افكنده، پس ظالم و از جمله

 :وجه پنجم

                                                           
مغربي ص  -فتح الملك العلي. 48 -11/41ج = 172 -348/ 4تاريخ بغداد ج . 126/ 3مستدرك الصحيحين ج ) - 1
55.) 
و به اتفاق از جمله آنكه پدر ابوبكر اَبي قُحافه با او بيعت نكرد و در زماني كه ابوبكر را خليفه كردند در طائف بود ) - 2

بدان كه مردمان ! ي رسول خدا ابوبكر اي است از خليفه مورخين فريقين چون ابوبكر به پدر خود نوشت كه اين نامه
ي خدايم و  مرا به جهت كِبر سن به خالفت برداشتند تو نيز به موافقت قوم بيا و با من بيعت كن كه من امروز خليفه

اي و بعد از آن  اهلل نوشته ي رسول پدرش در جواب نوشت كه تو خود را خليفه. هر چند زودتر بيائي تو را بهتر باشد
ي مردم باشي نه  ي خدايم، پس تو خليفه اند بجهت كِبر سن و من خليفه اي كه مردمان مرا به خالفت برداشته نوشته
تو اَسَنَّم پس بايستي كه مرا  اند، من از ي خدا، و اگر تو را بجهت كِبر سن خليفه كرده اهلل و نه خليفه ي رسول خليفه

حديقة »...(. را خواند از پدر آزرده شد و آن نامه را به آتش بسوخت( و نامه)بعد از آنكه ابابكر كتاب ... ؟!خليفه كنند
 «1/353الشيعة ج 
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 «ستمشان به تمام امت است»

 و بخاطر نشستن در -است( و معصوم از خطا)كه اهلش شريف  -ي غصب اين منصب زيرا بواسطه

، بعلت نادانيشان نسبت به (ص)آن با آنكه اهلش نبودند آن هم بدون نصّي از خدا و رسول 

، و هر چيزي را بغير محل 1دَقائِق و خَفيّات شرع بلكه به بسياري از ظواهر نيز( هاي قرآن و بطن)

وار و خود گذاشتن و بكار بردن، و بر مردمان بعنوان رياست و پيشوائي برتري جستن، و گروهي را خ

گروه ديگري را عزل كردن، و گروهي را مقدم كردن و گروه ديگر را بعقب راندن، در حالي كه 

كردند نيز نداشتند تا  استحقاق و شايستگي هيچيك از اين كارها را نداشتند، و آگاهي به آنچه مي

د شد، و آنكه آشكار شد از بدعت و ضاللت و مخالفتشان با شرع آنچه كه در جاي خودش گفته خواه

و  2ها موافق عذر آوردند به اينكه باقي صحابه با آن( ها و كارهاي ضد دين خود در بدعت)بعد 

ها حُكمي  پذيراي سخنشان و يارشان بودند در استخراج احكام از وقايع، تا آنجا كه اگر يك تن از آن

كرد سپس در  ظاهر مي كرد، و اگر اجتهادي داشت آن را دانست روايتش مي يا حديثي را از پيامبر مي

دانستند، اما اجماعي است كه  صحابه به كار برده و آن را ظلم نمي 3آن نگريسته و آن را به اتفاق آراء

 .ترين تأملي در احكام كتاب و سنت كند تمام اين كارها، باطل است و اگر كسي، كوچك

ه شرع مطهر هستند و تا چه كنيم كه چقدر نادان ب بيان كرده و روشن مي 4چنانكه بعد اين مطلب را

 5.اند اندازه در مخالفت با خدا و پيامبر فرو رفته

و اين خود تو را كافي است كه عبداهلل بن عباس قائل بود به حالل بودن مُتعه و مسح پا در وضو و 

ترسيد و بعد از مرگش اين  كرد و از عُمر مي ها اظهار نمي ، لكن از ترس آن«عَول»باطل بودن 

 .هر شدنظرش ظا

                                                           
 :دانند كه عُمر با احكام تيمم هم آشنا نبود رجوع كنيد همه مي) - 1

 (.باب تيمم 1/113صحيح مسلم ج . طبع دارالفكر 88 -1/11صحيح بخاري ج 
گفتار و بيان مؤلف براي ترسيم وقايع است كه اتفاق آراء و موافقت اصحاب در عين حال كه جنبه شرعي ) -3 - 2

ندارد، و لكن اصالً توافق وجود نداشته، بلكه از ترس عمر، پدر بزرگ فراعنه و بت پرستان، حق و احكام شرع را 
 (.اند دهكر اصحاب آگاه اظهار نمي

 
 (.144تا  134در صفحات ) - 4
 (.رجوع فرمائيد( قده)الدين  تأليف عالمه شرف« النص و األجتهاد»تر به كتاب  براي آگاهي بيش) - 5
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ي احكام و تغيير  ها را نگفت؟ پاسخ اين بود كه از عُمر كه درباره چرا در زمان عُمر اين: آنگاه گفتند

 (.كه حق و سنت پيامبر را بگويد)ترسيد و جرئت نكرد  1آن استبداد رأي داشت

و به جان خودم سوگند كسي كه ظلمش به اين حد برسد كه ابن عباس با آن جاللت قدر و اتفاق 

مردمان بر دانشش، نتواند حكمي را كه صريح قرآن و زبان شرع مطهر گواه آن و مورد شناخت 

بزرگان صحابه بود بگويد، ظالمي است با ظلم زياد و فساد و منحرف از راه هدايت و فرورفته در كفر 

ي نباشد؛ ي هو غلبه( بر عُقُول مردم)ماند اگر  بر خردمندي پوشيده مي( ها ظلم)و عناد، چگونه اين 

 .«كند تا جائي كه نه بيند و نشنود دوستي به هر چيزي، كور و كر مي»

 :وجه ششم

 «ي كبري ظلم كردند به منصب بزرگ امامت و شريعت مطهره»

 «زيرا ادعاي اهليت براي امامت و حكم كردن به آن را نمودند»

در گفتار و كردار ( ص) و كسي كه احكام باطله و تغييرات فاسده و مخالفتشان را با احكام رسول

ها بس است  كند مطلبي بزرگ خواهد يافت، و همين ظلم براي آن( جستجو و به دقت مطالعه)تتبُّع 

كه خدا )ها  كرده و بدون آن( بازگشت: يعني)از اهلش عُدُول ( امامت: يعني)كه وقتي در اين امر 

يق شده و بر آن جرئت يافتند به آن مشغول شدند، نفوس باطله و مردمان پَست تشو( تعيين كرده

( اهلل عليهما ابوبكر و عمر لعنه)و . اهلل اميّه چون معاويه و يزيد و بني مروان لعنهم هاي بني مانند زنديق

ها برپا داشتند،  ها پرچم ها واليت و حكومت دادند، و براي آن ها آماده كردند و به آن زمينه را براي آن

شان اصرار و پافشاري كردند، در حالي كه مأمور به بزرگداشت شرع و خواص( ع)و در تبعيد اهل بيت 

باشد، و نيز  اش بزرگداشت شعارهاي الهي و تسليم امر امامت به اهلش مي مطهر بودند كه الزمه

ي شر و بستن درهاي آن است و اين  اش دور كردن هر كس كه اهل آن نيست، و كندن ريشه الزمه

است كه اظهار ( اهلل عليه لعنة)نزديك شدن اشخاصي مانند معاويه  ي اجازه ندادن به كار بوسيله

، و 2اسالم نكرد مگر بعد از پايان هجرت آن هم در زماني كه نماند مگر دو راه يا اسالم يا شمشير

و حال پدر و مادر و برادر و جد و دائيش در دشمني با پيامبر، و مبالغه در ( اش و زنازادگي)حال او 

                                                           
وقتي از گفتن يك حكم . 11/337مسند احمد بن حنبل ج . 4/131صحيح مسلم ج . 5/158صحيح بخاري ج ) - 1

 (.اند قدرت بحث غدير و واليت را داشتهي شرعي خائف باشند، آيا جرأت و  ساده
 (.1/465حديقة الشيعة ج ) - 2
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. احزاب براي زيان به پيامبر معلوم است( جنگ)او و تحريص به جنگش و آماده كردن  كينه توزي با

وقتي حكومت شام را  -ها پنهان بود كشته شدند، پس ايا بر آن( ع)ها به شمشير علي  و كساني از آن

اينكه معاويه در انتقام از اهل بيت و پريشاني  -به معاويه دادند و وسيله برايش فراهم ساختند

! خيزد تا باعث آرامش خاطرش شود؟ ها بر مي زندانشان كوتاهي نخواهد كرد و به خونخواهي آنفر

 ها تا روز قيامت نيست؟ دست غاصب، ضامن تمام اين ظلم( سقيفه با)آيا اين 

 .«عَلَي الْيَدِ ماأَخَذَتْ حَتّي تُؤَدّي»: فرمود( ص)با آنكه پيامبر 

ها  كشيدند، و آنچه بر آن -كه خدا از رحمت دورشان بدارد -ها از آن( ع)هائي كه اهل بيت  و ستم

جاري شد از ظلم و جور و غصب حقوق در طول اين مدت، معلوم و شايع است كه بعداً بعضي از 

 .شويم إن شاءَاهلل تعالي يادآور مي( در اين جزوه)ها را  آن

 :الرحمة به آن اشاره كرده است كه و دعبل خزاعي علي

 علرري النراس الّا بيعة الفلتات  المذاهب فهيمو ما سهلت تلك 

 :گويد و قاضي پسر قريعة در ضمن چند بيت مي

 أصيب في يوم السّقيفة و أريتكرررم أن الحسين 

ها و تمام كساني كه دوست و پيرو آنان و  ي قاطع روشن شد كه آن هاي برنده بحمداهلل با دليل

ي راه براي دگران بودند، و  پيشواي ظالمين و گشاينده راضي به كارهاشان بودند ظالم، بلكه رهبر و

ها اقتدا كرد و در بيابان ضاللتشان زيان يافت، و هر  ها آمد در ظلمش به آن هر ظالمي كه پس از آن

چه از احكام و حدود و حقوق الهي ضايع شد يا كمبودي يافت يا تعدي بر مؤمنين شد همه، بر 

ند و در برابر حاكم عدل كه چيزي بر او پوشيده نيست و ستم ها مسئول ها است و آن ي آن عهده

. «52/ مؤمن -يَوْمَ ال يَنْفَعُ الظّالِمينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ الَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّارِ». اند كند مورد مؤاخذه نمي

ن و منزلگاه بد ها خشم و لع و عذرخواهي سود ندهد و بر آن( پشيماني)در آن روز ستمكاران را »

 .«مهيا است( جهنم)

  



 63نفحات الالهوت ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گناهان و جنايات خلق كه منجر به غيبت امام زمان *

 *هللا عليه گرديده است صلوات

 *از آثار شوم سقيفه است*

خدا و دستور پيغمبر اسالم نبود،  سقيفه نه تنها حكم*

 *بلكه مخالفين غدير و منافقين از

اصحاب پيغمبر، آن را براي تغيير سنت پيامبر و حكومت *

 *بر خلق و رياست بر پا نمودند

ي نجات و هدايت  با آنكه خداوند تبارك و تعالي سفينه*

 *را در اطاعت عترت پيغمبر قرار داده

ي هدايت، آن  اي سفينهامام شيطان و منافقين به ج*

 *ي ضاللت و مضلت را سقيفه

 *براي اهداف شومشان بر پا كردند*

 :فرمود( ص)هللا  رسول( 1)

خدايا لعنت ... «سالم هللا عليها»و اما، دخترم فاطمه ... 

و جاويدان كن در آتش ... كند كن كسي كه بر او ظلم مي

دش زند تا فرزن سوزان خودت، كسي كه چنان بر پهلويش مي

 «2/53فرائدالسمطين ج » ... كند را سقط مي(( ع)محسن )

ابراهيم : گويد( از مشاهير علماي عامه)شهرستاني ( 2)

( سقيفه)ُعمر در روز بيعت : بن سيار بن هاني نظام گويد

( ع)آنچنان به پهلوي حضرت فاطمه زد كه فرزندش محسن 

زد خانه را با تمام  فرياد مي)...( سقط گرديد، و عمر 

افراد خانه آتش بزنيد، در حالي كه در خانه كسي غير از 

 «35/ 1الملل و النحل ج ». نبود( ع)علي و فاطمه و حسن و حسين 

در شرح ( از مشاهي علماي عامه)ابن ابي الحديد ( 5)

استادم : گويد البالغه ضمن خبر هباربن اسود مي نهج

ظاهر آن است كه اگر پيامبر ... ابوجعفر نقيب گفتك 

( س)بود، ريختن خون آن كسي كه فاطمه  زنده مي( ص)اكرم 

سقط گرديده مباح ( محسن)را ترسانيده بطوري كه فرزندش 

 (...نمود و هدر مي)دانست  مي

نگاران  هاي تاريخ جنايات هولناك ايام سقيفه، در نوشته)

 (خود عامه ثبت است،
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 فصل دوم

 :توضيحي است پيرامون گفتار خداي تعالي

 «اِنَّ الَّذينَ يُؤْذُونَ اهللَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اهللُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ اَعَدَّلَهُمْ عَذاباً مُهيناً»

ها را در دنيا و آخرت لعن  كنند خدا آن آزار و اذيت مي( به عصيان و مخالفت)را  آنانكه خدا و رسول»

 -و بر آنان عذابي با ذلت و خواري مهيا ساخته است( و از رحمت خود دور فرموده است)كرده 

 .«57/ احزاب

آن  هاي قاطع است كه بر اين آيه از وجوهي استدالل شده است؛ يكي از ي شريفه از دليل و اين آيه

( س)فاطمه ( اهلل عليهم لعنة)بكر و عمر و عثمان و كساني كه پيروشان بودند  وجوه؛ اين است كه ابي

 2.و هر كس او را آزار دهد ملعون است 1را اذيت كردند

دو وجه بر صحت آن داللت ( اهلل عليها اثبات ظلم آن دو را بر فاطمه سالم: يعني)اما صغراي قضيه 

 .دارد

يعني به حدي كه در نزد خودشان احتمال دروغ، )به صورت متواتر ( ي عُمري)ها  يراو: اول( وجه)

اند كه پيامبر در حال وفاتش ابوبكر را به گمانش به خالفت و عُمر را براي  نقل كرده( رود در آن نمي

م در اين هنگا. كردند پشتيباني و وزارتش برگزيد و عثمان همراه با گروهي بود كه او را مشايعت مي

و گفتند فاطمه ارثي  3ها منعش كردند و ندادند فاطمه آمد و ارث پدرش پيامبر را خواست ولي آن

بري و من از پدرم ارث  اي پسر ابي قحافه تو از پدرت ارث مي: فرمود( اهلل عليها سالم)فاطمه . ندارد

 !برم؟ نمي

                                                           
، طبع فتوح 14ابن قُتيبه، االمامة و السّياسة ص . 1/251تاريخ بغداد ج . 7/87ج= 5/1صحيح بخاري ج ) -2و 1

 (.5/13عقد الفريد ج . ، چ دارالمعارف مصر3/242تاريخ طبري ج . 3/1384صحيح مسلم ج . 1331سال  -األديبة
 
الحديد  البالغه، ابن ابي شرح نهج. 2/158كنزالعمال ج . 2/288ميزان االعتدال ج . 4/177درّالمنثور، سيوطي ج ) - 3
وفاء الوفاء، . 3/1384صحيح مسلم ج . 5/177صحيح بخاري ج . 286 -284 -275 -211 -216 -16/214ج 

 (.همين كتاب 147 -141ي  و صفحه 153سمهودي ص 
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آن بود ميان تمام شنوندگان، را ادعا كرد كه تنها خودش، راوي ( جعلي)كه در اينجا ابوبكر حديثي 

با آنكه ابوبكر بسيار كم روايت نقل كرده و عالِم و فقيه هم نبوده، و پيش از آن هم اين روايت را 

حقش را، براي رد ادعاء او نقل كرد و گفت ( س)كسي از او نشنيده بود، و فقط هنگام ادعاء فاطمه 

 .«وَرِّثُ ما تَرَكْناهُ صَدَقَهٌنَحْنُ مَعاشِرَالْاَنْبِياءِ ال نُ»: پيامبر گفته

 .«16/ نمل -وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ»: و نصّ قرآن مخالف اين حديث است كه فرمود

يَرِثُني وَ يَرِثُ مِنْ آلِ * فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً»: كند كه اي كه حكايت از زكريا مي و نيز آيه

 .«5و  6/ مريم -يَعْقُوبَ

و )باطل و ساختگي بودن روايت ابوبكر است زيرا خدا از توارث ( دروغگوئي و)دليل و اين دو آيه 

 1.پيغمبران خبر داده است( ارث بردن

ها، و همچنين از زكريا، فقط  آنچه سليمان به ارث بُرد پيامبري بود و علم نه غير اين: اگر گفته شود

 .پيامبري و علم به ارث برده شده است

ي معناي  كننده باطل بودنش ظاهر است، زيرا اطالق ارث بر نبوت و علم، باطلاين حرف : گوئيم مي

زيرا نبوت و علم ارثي نيست بلكه اصالً از طرف خداي تعالي است، پس بازگرداندن ارث . آن است

و در قول زكريا يك مطلب اضافه هست، و . به نبوت و علم، با آنكه مصداقش نيستند، باطل است

 .اند يعقوب منحصر در نبوت و علم نبوده زيرا آل يعقوب همه پيامبر و عالم نبوده آلآن اينكه ارث از 

اَلْعُلَماءُ وَرَثَةُ »: اگر گفته شود؛ اطالق ارث بر نبوت و علم مجازي است، چنانكه پيامبر فرموده

: يعني)اي تعديه در عبارت مِنْ آلِ يَعْقُوب تبعيضي باشد، نه بر« مِنْ»و نيز ممكن است  2.«الْاَنْبِياءِ

 (.ي آل يعقوب شامل بعضي از آل يعقوب كه پيامبرانش است بشود، نه همه

اي است كه آن را از معناي حقيقي بيرون  شرط عدول به سوي معناي مجازي، وجود قرينه: گوئيم مي

وَرِثْتُ : ئيگو براي تعديه است مثالً مي« مِنْ»و غالباً در اينگونه موارد . اي نيست برد ولي اينجا قرينه

 .مِنْ اَبي كَذا، وَ هذا ميراثي مِنْ اَبي

                                                           
 (.اهلل عليه در سقيفه مجتهد شده بود و حاال براي مصلحت حكومتش صالح ديده دروغ بگويد لعنةابوبكر ) - 1
اند و  اند اما اجازه دخل و تصرف در اموال انبياء را نداشته ها از علوم پيغمبران استفاده نموده علما در تمام زمان) - 2

 (.اند ادعاي اموال در ارث انبياء را نكرده
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( معناي تبعيض: يعني)به مرجوح ( معناي تعديه: يعني)پس حمل بر معني تبعيض عدول از راجح 

 .است

 .بكر است ي صارفه روايت ابي اگر گفته شود؛ قرينه

ي كفر و  ست و بواسطهپس از تسليم اينكه ابوبكر روايتش مورد قبول ا( به فرض محال: )گوئيم مي

شود، زيرا در احكام خداي تعالي  فسق و خصومت، در آن طعني نيست، باز مانع از پذيرش روايت مي

اش فقط روايت ابوبكر باشد در حالي كه  اي را اراده كنند كه قرينه جايز نيست كه معناي مجازي

شته است، و ايا اين جز فريب هيچكس غير از او آن را از پيامبر نشنيده و ديگري از آن اطالع ندا

 .در حالي كه چنين كاري از خداوند حكيم، محال است! ي ناداني است؟ دادن مكلفين بواسطه

كند گفتار خداي تعالي است كه به صورت عام  و آنچه بر باطل بودن اين حديث داللت مي

وَ اُولُوا الْاَرْحامِ »: ي شريفه كه اين آيهو نيز . «11/ نِسآء -الخ... يُوصيكُمُ اهللُ في اَوْالدِكُمْ»: فرمايد مي

ي عام بودنشان پيامبر را نيز  زيرا اين دو آيه بواسطه. «75/ انفال -بَعْضُهُمْ اَوْلي بِبَعْضٍ في كِتابِ اهللِ

و حديث ابن ابي فُحافه هم مخصص كتاب خدا . شاملند، و براي تخصيص آيه احتياج به دليل داريم

 .تواند باشد نمي

و مردمان از او و از شاگردش عبداهلل  1است،(پيامبر)ي علم  باب مدينه( ع)از دليل ديگر اينكه علي و ب

اش كه  در خطبه( ع)اند و اميرالمؤمنين  بن عباس، نيمي از علم را كه تفسير و واجبات است فرا گرفته

منفرد به علمش است گانه كه خدا در آن  است فرمود؛ غير از كارهاي پنج( عامه)منقول شيعه و سني 

ي كارها، خدا  در بقيه. «34/ لقمان -الخ... اِنَّ اهللَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ »: و اين آيه متضمن آن است كه

: پيامبرش را به آن دانا فرموده و پيامبر نيز آن كارها را به علي آموخته است، و لذا پيامبر فرمود

 .اقضاكم عليّ

است از دوازده تفسير از ابن عباس ( عامه)كه از علماء اهل سنت حافظ محمدبن موسي شيرازي 

اگر ». «7/ انبيآء -43/ نحل -فَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ»: ي شريفه را كه تفسير اين آيه

حسن ، چنين استخراج كرده كه اهل ذكر محمد و علي و فاطمه و «دانيد از اهل ذكر سؤال كنيد نمي

                                                           
فتح الملك العلي، مغربي ص . 4/348تاريخ بغداد ج . 3/126مستدرك الصحيحين ج . 54مغازلي ص مناقب ابن ) - 1
 (.38 -3/44االستيعاب ج . 76صواعق المحرقة ص . 55
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ها اهل بيت نبوتند و معدن رسالت و محل  كه اهل علم و عقل و بيانند، و آن 1هستند( ع)و حسين 

ي  باشند و به خدا سوگند هيچ مؤمني، مؤمن ناميده نشده است مگر بواسطه آمد و رفت فرشتگان مي

 .اهلل عليه بزرگداشتن اميرالمؤمنين صلوات

 2.رق متعدده آمده كه علي با حق است و حق با او استو سفيان ثوري از سُدي نقل كرده كه از طُ

معتقد بود و آن را مخصص آيات ارث ( كه ابوبكر گفته)توان به درستي اين روايت  پس چگونه مي

ي مجاز در ارث پيغمبران باشد؟، و چطور  دانست؟ و نيز چگونه ممكن است اين روايت قرينه بر اراده

ه و حق را در اين ايات نشناخته و مراد خداي تعالي را از آن بر آن مطلع نبود( ع)اميرالمؤمنين 

شود كه تمامي مردم، اين آيات را به صورت خطا و اشتباه معنا كنند و تنها  دانسته است؟ و آيا مي نمي

 ها را به حق و حقيقت راهنمائي كرده باشد؟ بكر، آن روايت ابي

ميرد و به دخترش نگويد كه او در ارثش حق ب( ص)داند كه پيامبر  و آيا چگونه مسلمان جايز مي

ارث طلب نكند و در آنچه از اموال پيامبر، در اختيار ( فاطمه)ندارد و اميرالمؤمنين را آگاه نكند؟ تا 

تواند  خواهد موافقت نكند؟ و آيا مسلمان، مي اوست تصرف ننمايد و اميرالمؤمنين نيز با او در آنچه مي

ترين حقي از حقوق تا جائي كه اگر  وصيت براي تك تك مردم در كماعتقاد داشته باشد به وجوب 

( وصيت)و در عين حال بگويد كه پيامبر ترك . باشند چون تركش كنند مورد مالمت و مؤاخذه مي

اش هم در آن حقي  است براي اهل صدقه در حالي كه براي ورثه( و حقوق مالي)كرده، آنچه حق 

و خود ( باشد)خوانده ( مسلمانان)ها  عمومي ارث را براي آن نيست؟ و حال آنكه در قرآن، آيات

راهنما ( و حقوق مالي در مورد اهل صدقه)ها را به جايگاه اين حق  به آنچه آن( باشد)وصيت نكرده 

ها را در جهالت و سرگرداني گذارده تا ادعاء  راه مصرف آن چيست، بلكه آن( باشد)باشد؟ و نفرموده 

بكر در روايتش واگذاشت  ها را ياري كرده، و به خطاي ابي در اين خطا آن( امبرپي)ارث باطل باشد و 

 !!با آنكه در اين امر خطا كار بودند؟

                                                           
قرطبي در تفسيرش ج . 14/141طبري در تفسيرش ج  -ي نحل ثعلبي در تفسيرش ذيل همين آيه در سوره) - 1
 (.144و  51ابيع المودة ص ين. 1/334شواهد التنزيل ج . 11/272
تاريخ ابن عساكر ج . 135الكفاية، گنجي ص . 224تحفة المحبين، بدخشي ص . 16-75مناقب، خوارزمي ص ) - 2
فرائد . 1/73االمامة و السياسة ج . 14/321تاريخ بغداد ج . 18/24البالغه ابن ابي الحديد ج  شرح نهج. 152 -3/214

 (.3/124ج  مستدرك صحيحين. 1/177السمطين ج 
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بوده و اقرار به شهادتين داشته و در عين حال ( ص)كدام مسلمان است كه مُتدين به دين محمد 

 (:فرمود)مايش پيامبر كه آرام و آسوده باشد؟ كجا رفت فر( ي حرام)خاطرش با وجود اين كارها 

اين . 1«اِنّي تارِكٌ فيكُمُ الثَّقَلَيْن ما اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِما لَنْ تَضِلُّوا اَبَداً كِتابَ اهللِ وَ عِتْرَتي اَهْل بَيْتي»

كتاب و عترت با ابن ابي قُحافه مخالفند، پس كدام يك از اين دو گروه سزاوارند كه تصديق شوند؟ 

ها از پليدي و  ي ما اين است كه آن ، عقيده(اهلل عليهم صلوات)ود با اينكه در مورد ائمه ش و چگونه مي

بريم از  به خدا پناه مي! ها بپذيريم؟ ، در عين حال چنين نسبتي را در مورد آن2باشند آلودگي پاك مي

 .الحاد در دين و كنار رفتن از راه و روش هدايت كه آشكار است

خودش عمل ( ساختگي)بكر بر خالف روايت  بودن اين سخن اينكه خود ابيو دليل ديگر بر باطل 

 .كرده است

ي قاطري كه از پيغمبر بود و شمشير و  اند كه اميرالمؤمنين و عباس درباره زيرا روايت كرده

و ابوبكر حكم كرد كه از آن اميرالمؤمنين است در حالي كه اگر صدقه بود  3اش اختالف كردند عِمامه

 .بكر آن را بگيرد و در مورد خودش مصرف كند حالل نبود، و واجب بود ابي براي او

را از ارثش منع كرد عُمر ( س)حميدي در جمع بين صحيحين روايت كرده بعد از آنكه ابوبكر فاطمه 

 .ي پيامبر را در مدينه به علي و عباس واگذاشت و علي در مورد آن بر عباس غالب شد صدقه

ها مال  ها را به فاطمه نداد و گفت اين و اما خيبر و فدك، عُمر آن: دگوي مي( حميدي)سپس 

ها و پيش آمدهايش بوده، و امر كرد كه هر دو را  اهلل هستند كه از حقوق او براي درگيري رسول

بكر درست بود براي  اما اگر حديث ابي!! دار شود بدهند به كسي كه امر سرپرستي مسلمين را عهده

( ع)شد و واجب بود كه از علي  بدهد، بلكه بايد مانع مي( ع)كه اصالً چيزي به علي عُمر جايز نبود 

ي مدينه پس يا بايد به  و آيا چه فرقي است ميان خيبر و صدقه. بگيرد و به مصرف مناسب برساند

د و آيد كه اهل بيت آن را به باطل خورده باشن بنابراين الزم مي. كرد داد و يا از همه، منع مي همه مي
                                                           

سنن بيهقي ج . 2/12اسدالغابة، ابن اثير ج . 7/123ج  -4/1873صحيح مسلم ج . 2/348صحيح ترمذي ج ) - 1
 -1/187كنزالعمال ج . 75صواعق المحرقه، ابن حجر هيثمي ص . 141 -3/148مستدرك الصحيحين ج . 2/148

185.) 
 (.«33ي  33س  -نْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ ُيطَهِّرَكُمْ تَطْهيراًاِنَّما يُريدُاهللُ لِيُذْهِبَ عَ»ي  اشاره به آيه) - 2
هاي مختلف حجت بر آنان تمام شود و اين عمل  ها تصنعي باشد تا اينكه به شكل احتمال اينكه اين صحنه) - 3

 (.يز هستن... خردي ابوبكر و عمر باعث روائي آنان باشد، و براي آشكار نمودن جهل و هواي نفس و بي
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و بايد صحابه كه ائمه را نهي !! متفق باشند بر حالل بودن آنچه در شريعت مطهره حرام است

اش اين است كه آن فرمايش پيامبر، كه كتاب و  و نيز الزمه. اند، همگي گمراه شده باشند كرده

 .شوند تا بر حوض بر من وارد شوند مطابق با واقع نبوده باشد عترت از يكديگر جدا نمي

اند  را رد نموده، و خطاكار دانسته( ص)ا بايد ابوبكر و عُمر را كافر بدانيم چراكه حرف خدا و رسول و ي

كتاب ( قرآن)ها با  ها معصوم دانسته و پيامبر خبر داده كه آن ها را از پليدي كساني را كه خدا آن

قدام بر تغيير احكام شرع و نيز بايد آن دو را كافر بدانيم زيرا ا. شوند راستگويند و از آن جدا نمي

اند عمداً در حالي كه اينكارشان را، بزرگ ندانسته و از آن، ناراحت نبودند، كه اين اگرچه از يك  كرده

ترين ظلم و آزارها است زيرا نه  بلكه از بزرگ. جهت كفر است، ليكن از جهت ديگر نيز اذيت است

ت خطاي در ادعا داده و گفتار آنان را تكذيب ها، نسب اند، بلكه به آن تنها مال ائمه را غصب كرده

 .اند كرده

با آنكه او را از ارث منع كردند فدك را مطالبه كرد بر حسب آنكه پيامبر آن را ( س)اما حضرت زهرا 

به او بخشيده بود، ولي ابوبكر و عُمر از او شاهد خواستند و توجه نكردند به اينكه ( در زمان حيات)

پس علي و حسن و . ت به مقتضاي كتاب و سنت و دروغ بر او روا نيستآن بزرگوار معصوم اس

 !!!و ام ايمن را براي گواهي آورد اما از او نپذيرفتند( ع)حسين 

و روايت شده كه در شهادت علي و حسنين اشكال كردند به اينكه اين بزرگواران، به نفع خودشان، 

 !!!فتراءها استترين ا كنند، در حالي كه اين حرف از بزرگ ادعا مي

چرا كه اوال گواهي شوهر و فرزندان، كشيدن سود و نفع به سوي خود نيست، و ثانياً آنكه فاطمه 

اهلل عليها معصومه است و سخنش يقيني است و نبايد از او شاهد بخواهند براي اثبات ادعايش،  سالم

لوم بود اگرچه كه ديگر و در اينجا، اين حكم براي حاكم مع 1زيرا مدار حكم، بر علم حاكم است

كند اگرچه ديگري  شاهدي هم در بين نباشد، و از اين جهت هم هست كه حاكم به علمش عمل مي

اهلل عليهم كه همه معصومند به نصّ  تا چه رسد به اينكه علي و حسن و حسين صلوات. آن را نداند

 .داهلل عليها دادن قرآن و سنت نيز شهادت و گواهي بر مدعاي فاطمه سالم

                                                           
العاص به علم خودش عمل  گويند عثمان در برگرداندن حكم بن ابي ، ناصبيان مي8سطر  121چنانكه در صفحه ) - 1
 (.كرد
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ي علم است و از قرآن جدا  و آيا جايز است تهمت زدن به معصوم و يا به اميرالمؤمنين كه باب مدينه

هر طوري كه او ( حق)گردد  باشد و مي ي يك چشم به هم زدن، و حق با او مي نيست حتي به اندازه

پذيرفته ( شرعاً)با فرزندانش گواهي دهد چيزي را كه بداند ( ع)و آيا ممكن است علي . بگردد

شود؟ اگر چنين كاري از يك  گردد و يا بر خالف شريعت مطهره قبول مي و به او باز مي 1شود نمي

دهد  گويند چرا شهادتي مي گيرند و مي ي علم واقع شود شنوندگان گواهي او را سبك مي فرد طلبه

 .شنوند از او نمي( شرعي نيست و)داند  كه مي

گويند سنت مطهره به عموميتش داللت دارد بر  ه اين است كه ميدر اين بار( عامه)عذر اهل بدعت 

و . پس فرقي بين فاطمه و ديگران نيست. معتبر بودن گواهي از هر مدعي در اثبات ادعايش

و از اينگونه سخنان پريشان و . ي ديگران است اهدهايش نيز معتبر است آنچه دربارههمچنين در ش

تواند به علمش عمل كند و اين قول در سرحدّ  دانيم كه حاكم مي غير صحيح، زيرا در دين پيامبر مي

است و شك نيست ( گمان صحت)ضرورت است، و از آن جهت كه گواهي دو عادل موجب مَظِنَّه 

م به نصّ قرآن درستي و راستيش مورد قطع و يقين است نزد كسي كه به كتاب و كه سخن معصو

سنت و نبوت پيامبر تصديق داشته باشد به خاطر اينكه امام معصوم است و براي مسلمان رد قول او 

جايز نيست و حتي ترديد در پذيرفتنش نيز حرام است، چنانكه جايز نيست توقف و ترديد در قبول 

تر از كتاب خدا و سنت رسول  تر و محكم تصديق ادعايش، و چه بيّنه و دليلي قوي سخن پيامبر و

 اوست؟

( ابوبكر و عُمر)هاست اين است كه آن دو نفر  ها و ناله و شگفت بزرگ كه در دنبال آن حسرت

ي پيامبر، بدون شاهد  حجره( ارث بردن از)در مورد ( عايشه و حفصه را: يعني)ادعاي زنان پيامبر را 

آورند كه جايز است علم به صداقت آن  دليل مي( عامه)در اين باره اهل بدعت !!! تصديق كردند

كنند شهادت كساني را كه خدا به طهارت و پاكيشان و رسول به  ها در ادعايشان، اما رد و نفي مي زن

واه و لكن براي كسي كه دل بخ. هاست اند و قرآن ناطق به بلندي منزلت آن عصمتشان شهادت داده

 !!!اي نيست به هواي نفس سخن گفته و در بيابان گمراهي و كوري سرگردان است حيله

                                                           
دانند كه در آنجا شهادتشان الزم و شرعاً  اهلل عليهم شهادت بر هر چه دهند مي يعني چون علي و حسنين صلوات) - 1

ها قبول  اهلل عليهما به اين خاندان عصمت و طهارت گفتند شهادت اين عنةپذيرفته است، و اين كه عمر و ابوبكر ل
ها قبول نيست  نيست نهايت ظلم و اهانت است زيرا كه براي فرار از حق و اينكه فدك را نداهند گفتند شهادت اين

نجا شهادتشان از اهلل عليهم در اي نه اينكه بواقع اين گونه فهميده باشند در قضاوت، و اگر علي و حسنين صلوات
 (.دادند يافتند و اصالً شهادت نمي داشت اصالً حضور نمي جهت شرعي اشكال مي
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بكر و عُمر در رد كردن ادعاء فاطمه و شهادت علي و حسن و حسين  بدان كه آنچه واقع شد از ابي

زيرا نظر به گواهي خدا و رسول به صدق آن بزرگواران و علمشان و . دليل كفر آن دو است( ع)

 .شان از نقص و ناداني نسبت به احكام شرع نكردندپاكي

اگر گفته شود احتمال هست كه نشنيده باشند آنچه در حقشان از خدا و رسول رسيده، پس اينكار 

 .اند باعث كفرشان نيست ها كه علي و فاطمه و فرزندانشان را رد كرده آن

چراكه آنچه از خدا . كند را رد مياين احتمال باطل بودنش آشكار است و عقل صريحاً آن : گوئيم مي

ي مسلمانان بر  ي ما، رسيده و همه ها وارد شده به دست تمامي اهل زمانه و پيامبر در حق آن

اند زيرا مُحدِّث و مفسر و مورخي نيست مگر  مضمون آن، اتفاق نظر دارند و مشتركاً آن را نقل كرده

اي از خبرها اختالف باشد  ه در خصوصيات پارهآنكه روايت كرده آنچه موافق است اين معنا را اگرچ

ها اعتراضي داشته باشند، اما قدر مشترك آن، متواتر و  اي از آن يا اينكه اهل عناد و دشمني در پاره

قطعي است، با اين حال چگونه چنين مطالب واضح و روشن و مورد اتفاقي، ممكن است بر ابوبكر و 

 !ندانسته باشند؟عُمر پنهان مانده باشد كه نشنيده و 

ها نشنيده به اين مضمون  اند كه هيچكس غير از آن چه شده كه فقط ابوبكر و عُمر حديثي را شنيده

در حالي كه اين حديث بر تمام صحابه پوشيده بود و كسي آن را  1شود از پيامبر ارث برده نمي: كه

ارد به علمش حكم كند و لذا اند كه حاكم حق د نقل نكرده براي آيندگان، و چگونه آن دو، فهميده

زنان پيامبر را در ادعايشان تصديق نمود، ولي غافل از حق اهل بيت پيغمبر و عتر و خواص او و 

 !!اند؟ گواهان بر نبوتش نموده

ذرّ و مقداد  مگر اشخاص با اخالصي مانند سلمان و ابي( ص)اهلل  ي رسول و اگر نبود در ميان صحابه

دشمني و ( عمد و)بكر و عُمر از روي  دانستند اين كارها از ابي ها كه مي اينو عمّاربن ياسر و مانند 

به )ها كافي بودند كه آن دو را  ، همين(در حقانيت اهل البيت)تعصب است نه از روي ناداني و غفلت 

 .دبكر و عُمر برسانن ي اهل بيتش شنيده بودند به ابي آگاه كنند، و آنچه از پيامبر درباره( مسائل ارث

                                                           
اهلل عليها باز گردانند،  اي دستور داد فدك را به فاطمه سالم چرا ابوبكر طي نامه. اگر اين حديث صحيح بود) - 1
 .3/311ي حلبي ج  سيره!!. و ؟... اي كه عُمر آن را گرفت و پاره كرد  نامه

ابن !. مطالبه كردند؟( ص)به سراغ خليفه آمدند و سهم خود را از ميراث پيامبر ( ص)چگونه همسران پيامبر 
 (.همين كتاب 148و صفحه  16/228البالغه ج  الحديد، شرح نهج ابي
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اي نيست در اين كه اگر كسي با دقت، نظر و تأمل كند در اينكه ابوبكر و عمر سرپيچي  و شبهه

هائي به كار بردند و  نمودند از اينكه در داوري و قضاوتشان گواهي آن بزرگواران را بپذيرند و حيله

ند ادعاي حديث دروغ ساختند آن هم حديثي كه روايتش منحصر به خودشان بود تا بتوانند رد كن

 .يابد كه اين كار ظلم و عناد بوده است ارث را، بطور بداهت و يقين مي

كرد ارث و  اهلل عليها ادعا مي كند اين است كه آنچه فاطمه سالم تر مي و آنچه مطلب را روشن

بخشش بوده، و آن نه در دست ابوبكر بود و نه در تحت تصرفش بود و نه پيامبر طبق يك وصيت 

ر كرده بود كه ابوبكر در آن تصرف كند و صرف در صدقات نمايد، و در آن هنگام نيز اي ام منصوصه

بر فرض درستي  -بود، پس شايسته بود( اهلل عليها و در دست فاطمه سالم)از تصرف ابوبكر خارج 

اهلل عليها و عصمت گواهانش معتقد  آنچه روايت كرده و بر فرض اينكه به عصمت فاطمه سالم

شنيده بود به ( درباره ارث)كه آنچه را از پيامبر  -قيقت ادعايش آگاهي نداشته استنبوده و بر ح

شد و گر نه قبول  قبول كرد كه مطلب تمام مي( س)اهلل عليها برساند تا اگر فاطمه  فاطمه سالم

گيري با او را واگذارد زيرا اگر كسي مجتهدي را، با  بايست منازعه و سخت فرمود باز هم مي نمي

هائي كه از ظاهر قرآن  كند، واگذارد، به استناد دليل كه به آن فرع، به اجتهادش عمل مي فرعي

كار،  شود، گرچه بسياري از صحابه هم با او در اين اجتهاد موافقت كرده باشند، اما اين استفاده مي

 هم، واجب نيست بر امام 1ها شود زيرا كه به گمان خود آن باعث نقصان در دين آن شخص نمي

ي مردمان تحميل كند، و ديگري را كه خود اجتهاد كرده از عمل به  مسلمين كه اجتهادش را بر همه

در آنچه كردند كه ( اهلل عليهما لعنة)بكر و عُمر  براي ابي -اجتهادش باز دارد، در حالي كه اگر بشود

عذر آورد و حمل  -، اند صريح قرآن و بيان پيامبر را باشد زيرا رد كرده اش كافر شدنشان مي الزمه

و جايز بودن غفلت، پس براي قاتل امام حسين بلكه قاتل ( به احكام دين)كرد نداشتن علم 

 !!هم تأويل عملشان ممكن است( ع)اميرالمؤمنين 

توانيم او را كافر نشماريم زيرا  توان تأويل كرد سخنان كسي را كه سخني كفر بگويد و مي بلكه مي

و نيز اگر منكر وجوب نماز ادعا كرد كه . غافل بوده از آنچه در دين استممكن است كه بگوئيم وي 

مطلع نبوده بايد از او بپذيرند اگر چه ميان مسلمانان زندگي كرده باشد، و نيز اگر چنين باشد اين 

                                                           
هادي كه خود اهلل تعالي عليه اين كتاب را بر اساس معيارهاي اجت در نظر داشته باشيد كه محقق كَرَكي رضوان) - 1

هاي خصم بر عليه خصم استفاده نموده تا در اتمام حجت، جاي عذري براي  عامه قبول دارند تأليف نموده، و از ادله
 (.اهلل عليهم باقي نماند ها لعنة عُمري
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در حالي كه . عذري است براي هر كس كه مرتكب كاري شده كه مستلزم حد و تعزير است( غفلت)

 .باطل بودنش روشن و آشكار است( ها نتأويل نمود)اين 

ي خودش ديد  ها را درباره كار و سختي و عناد آن( س)آنگاه كه فاطمه : گرديم به اصل مطلب باز مي

ابوبكر و )ها  ، و آن2سخن نگويد( ابوبكر و عُمر)ها  و سوگند خورد كه با آن 1ها خشمگين شد بر آن

ي حضرتش متأثر نشد،  تر از سنگ و آهنشان درباره سخت نيز نه تنها نزد او نيامدند بلكه دل( عُمر

هائي زيرا بسيار قبيح بود كارهائي كه  هائي و اندوهگين باد چنين صورت كه دور باد از خير چنين دل

 .شمار خدا ها باد لعنت ابدي و بي پس بر آن. انجام دادند

اهلل عليها نقل  ضرت زهرا سالماي از ح ي جليل علي بن عيسي اربلي در كتاب كشف الغمّه خطبه ثقه

اند، و آن را از كتاب سقيفه از عمر بن  نقل كرده( عُمري)كرده و گفته كه اين خطبه را شيعه و سني 

اي كه بر مؤلفش خوانده شده نقل كرده كه  بكر احمدبن عبدالعزيز جوهري از نسخه شيبه تأليف ابي

ه به گرد آمدنشان در مخالفت با اميرالمؤمنين ها و پيروانشان است و اشار اين خطبه متضمن كفر آن

إن شاءَ ( در فصل ششم)كنيم  شده است چنانكه معلوم است، و قريباً مقداري از آن را نقل مي( ع)

 .اهلل

وصيت كرد كه به آن دو ( ع)در حال شهادت بود به اميرالمؤمنين ( س)پس در آن وقتي كه فاطمه 

ها نفهمند و براي دفن حضرتش حاضر  ا شب دفن كند تا آننفر خبر شهادت فاطمه را ندهد و او ر

 .ها شاكي بود نشوند، و خدا را مالقات كرد در حالي كه از ظلم و كارهاي زشت آن

اهلل عليها را اذيت  ها بودند، فاطمه سالم از آنچه گفتيم ثابت شد كه آن دو نفر و كساني كه پيرو آن

 .بيان صغراي قضيه بود و اين يكي از دو وجهي است كه در. كردند

اند درستي و  هاي سيره را ورق زده كنندگان تاريخ و آنان كه كتاب راويان اخبار و تدوين: وجه دوم

بيعت كرد و علي ( ابوبكر بر خالف حكم خدا)اند كه عُمر وقتي با رفيقش  صحت اين را نقل كرده

آمد براي بردن علي ( س)ه ي فاطم سرپيچي كرد، عُمر به در خانه( غير شرعي)از بيعت ( ع)

                                                           
. 11محمدبن يوسف گنجي شافعي، باب  -كفايه. 3/1384صحيح مسلم ج . 7/87ج= 5/1صحيح بخاري ج ) -3و 1

 -4/64الحديد ج  البالغه ابن ابي شرح نهج. 1331طبع فتوح األديبة، سال  -14بان قتيبه، ص  -لسياسةاالمامة و ا
 (.6/344سنن بيهقي ج . جلدي 24چا  
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اش مستحق  زاده كه خود حرام)اهلل عليه كه بيعت كند و سخنان درشت و ناهنجاري گفت  صلوات

در حالي كه علي و همسرش فاطمه  1و هيزم خواست كه خانه را و هر كه در آن است آتش زند( بود

هاشم  زبير و گروهي از بني ها آمده بودند مانند و كساني كه نزد آن( ع)و دو فرزندش حسن و حسين 

اند واقدي و ابن حبيب و ابن عَبدِريَّه  از جمله كساني كه اين مطلب را نقل كرده. در آن خانه بودند

و عباس تخلف كردند ( ع)به عُمر گفت كه اگر علي  2ها است كه ابوبكر و در بعضي از نقل. باشند مي

خواست خانه را به آتش  ر دستش آتشي بود كه ميآمد و د( اهلل عليه لعنة)ها جنگ كن، عُمر  با آن

 !آري: ؟ گفت!!اي خانه را بر ما آتش زني اي پسر خطاب آمده: او را ديد، گفت( ع)بكشد، فاطمه 

ي فاطمه را واگذارده  كاش خانه: هنگام بيماري مرگش گفت( اهلل عليه لعنة)كه ابوبكر   و روايت كرده

از ظلمش به فاطمه ( ها در كتاب عمري)اعترافي است بودم و در مقام كشفش نبودم، و اين 

 .اهلل عليها صلوات

اذيت و سبك شمردن منزلت و اهانت به شأن ( عمداً و)اي نيست كه اين كارها  و در اين شبهه

اهلل عليها است به طوري كه اگر خردمندي از روي انصاف در حقيقت آن بنگرد خواهد  فاطمه سالم

اهلل حقي قائل بوده، و نه حرمتي  ي است كه نه براي فاطمه و نه براي رسوليافت اين كارها، كار كس

 .اهلل داشته است نسبت به دين و اوامر پيامبر، و نه باكي از اذيت كردن رسول

كرد مثالً؛  سفارش به امامتشان مي( ابوبكر و عُمر)براي آن دو نفر ( به فرض محال)و اگر پيامبر هم 

ي كسي را كه بيعت نكند گرچه از افراد پست  ها جايز نبود سوزاندن خانه براي آن( شرعاً)باز هم 

خالفتشان را بر رأي و اتفاق صحابه و ( اهلل عليهما لعنة)باشد، تا چه رسد به اينكه ابوبكر و عمر 

يْهِ قُلْ ال اَسْئَلُكُمْ عَلَ»: اند قول خداي تعالي را اند و از طرف ديگر هم مكرر شنيده جماعت قرار داده

                                                           
ابن . 1/551ج = 4/544صحيح بخاري ج . 1331طبع فتوح األديبة، سال  -14ابن قُتَيبَه، االمامة و السّياسة ص ) - 1

فَرائد . 215 -3/141تاريخ طبري ج . 113 -1/188تاريخ خميس ج . 6/47ج = 2/56غه ج البال ابي الحديد، شرح نهج
أنساب . 541 -528منال الطالب شرح غريب الطوال ص . 4/116ج = 3/331فائق زمخشري ج . 2/34السّمطين ج 
. 6/17وافي بالوفيات ج ال. 1/57الملل و النحل ج . 5/13العقد الفريد ج . طبع دارالمعارف، القاهرة -1/586األشراف ج 

كفاية الطالب كنجي ص . 285 -5/286تاريخ ابن كثير ج . 632 -5/651كنز العمّال ج . 1/131ميزان االعتدال ج 
اِشتيعاب ج . 5/66البدء و التاريخ ج . 2/145تاريخ يعقوبي ج . 3/222اُسُدالغابة ج . 3/64ابن عَبدِرَبَّه ج . 225 -226
 (.3/311ي حلبي ج  سيره. 182 صفين نصر مزاحم ص. 2/244
اهلل  كان عمر سيّئه من سيّئات ابوبكر لعنة: در احاديث از امام صادق صلوات اهلل عليه وارد شده است كه فرمود) - 2

 (.عليهما
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و سخن پيامبر را كه كتاب خدا و عترتش از يكديگر جدا . «23/ شوري 1-اَجْراً اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي

ها  ببينيد پس از من با آن»نخواهند شد تا بر حوض بر او وارد شوند، و نيز اين سخن پيامبر را كه 

 .«كنيد يعني كتاب و عترت چه مي

( س)كه در بيان اين بود كه ابوبكر و عمر، فاطمه )ان قاطع صحت صغري بحمداهلل محققاً با اين بي

 .مُسلم شد( اند را اذيت كرده

ها  تمام مسلمان(: كه در بيان اين است كه هر كس، آن حضرت را بيازارد، ملعون است)و اما كبري 

: و در روايت ديگري است. 2«غَضَنيفاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنّي مَنْ اَبْغَضَها فَقَدْ اَبْ»: متفقند كه پيامبر فرمود

و در كتاب مشكاة گفته است كه درستي اين حديث مورد . «يرضيني ما أرضاها و يؤذيني ما اذاها»

 :و روايت شده كه فرمود -توجه شود كه بَضعة بفتح باء معني پاره است –. اتفاق است

پس آزار فاطمه آزار رسول است و هر كه . «يا فاطِمَةُ اِنَّ اهللَ يَغْضِب لِغَضَبِك وَ يَرْضي لِرِضاك»

 .اثبات همين است( در اين بحث)و مطلوب هم . رسول را آزار دهد ملعون است به صريح آيه

 :وجه سوم

ذاباً الدُّنْيا و الْآخِرَةِ و اَعَدَّلَهُمْ عَ اِنَّ الَّذينَ يُؤْذُون اهللَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اهللُ فِي)از وجوه استدالل به آيه 

را آزار ( ص)و هر كه علي را آزار دهد پيامبر ( ع)، اينكه اين دو نفر، تظاهر كردند به آزار علي (مُهيناً

 .داده است

از ( يعني اينكه آن دو، علي را از روي لجاج و عمداً و علم و اختيار، به ظلم آزار دادند)صغراي قضيه 

: اش گفت درباره( اهلل عليه لعنة)فاجري كه عُمر  آنچه گذشت آشكار است زيرا دعوتشان او را به بيعت

                                                           
ابوبكر و عمر و عثمان و : اهلل عليهم با كمال وقاحت براي فرار از اين واقعيات بگويند ها لعنة ممكن است عمري) - 1
اند و معذور و مأجورند زيرا  دانسته اهلل عليهم فقط درس اجتهاد خوانده بودند و از قرآن چيزي نمي ويه و يزيد لعنةمعا

 !!!(.اند كه اين آيه را اصالً نديده
 -184ينابيع المودة ص . 4/328مسند احمد بن حنبل ج . 4/1143صحيح مسلم ج . 5/12صحيح بخاري ج ) - 2
اسدالغابه ج . 37ذخائر ص . 4/378اِصابَه ج . 3/154مستدرك حاكم ج  457 -285ص صواعق المُحرِقه . 171
 (.5/618سنن ترمذي ج . 5/521
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بيعت با : يعني) 1«بكر فتنة و قي اهلل المسلمين شرّها فمن عاد إلي مِثلها فاقتلُوه، كانت بيعة ابي»

اي بود كه خداوند مسلمين را از شرش حفظ كند پس هر كس دو مرتبه برگشت به  بكر، فتنه ابي

 (.چنين بيعتي او را بكشيد

و جمع كردن ( وحي)ي  سخن گفتنشان با او به خشونت و تهديدش به جنگ و سوزاندن خانهو نيز 

ها نقل  و غير از اين( كه عمري هستند)هيزم نزد در خانه و آوردن آتش، كه واقدي و ابن عبدربّه 

كه با  و اين آزارها را با انكار يك نادان معاندي!! است( ع)ترين انواع آزار به علي  اند، از سخت كرده

نهد، و تنها قدرتش، انكار با زبان و قبول  نگرد و قدم در راه رشد و صحيح نمي ي هدايت نمي ديده

ها نباشد، اما تنها، خواستن علي  توان پوشاند، فرض كه هيچيك از اين ظلم نكردن با در است، نمي

( حق با او بود و)ه ، در حالي ك(غير شرعي)و سرپيچي حضرتش از آن كار ( حرام)را براي بيعت ( ع)

 .را بپذيرد، كافي است در آزار او( بيعت ظالمانه)شرعاً هم بر او واجب نبود آن 

اينكه خداي تعالي در (: ، آزار دادن پيامبر است(ع)يعني اثبات اينكه ظلم به علي )اما بيان كبري 

نساءَكُمْ وَ اَنْفُسَنا وَ اَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ  قُلْ تَعالَوْا نَدْعُ اَبْناءَنا وَ اَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ»: ي آيه

 .«61/ آل عمران -اهللِ عَلَي الْكاذِبينَ

ي  ها بمنزله علي را نفس و جان پيغمبر قرار داده است چنانكه قبالً بيان شد پس آزار هر يك از آن

 :آزار دادن ديگري است، و نيز طبق قول پيامبر

و استثناء داللت دارد بر ثابت بودن اين . «تَ مِنّي بِمَنْزِلَة هارُونَ مِنْ مُوسي اِلّا اَنَّهُ ال نَبِيَّ بَعْدياَنْ»

و بر خردمند پوشيده نيست كه آزار ( نبوت: يعني)مگر آنچه از آن خارج شده ( ع)منزلت براي علي 

 (.است( ص)پس آزار علي هم آزار پيامبر اسالم )هارون آزار موسي است 

چنانكه داللت دارد بر اينكه جنگ با او جنگ با پيامبر « حَرْبُكَ حَرْبي»كه ( ص)و نيز گفتار پيغمبر 

يعني جنگ با )است، صريحاً داللت دارد كه آزارش نيز آزار رسول است، و هر يك از اين دو كار 

راه ديگري )هر كه قصد جنگ كند واقع شد، زيرا ( اهلل عليهما لعنة)بكر و عُمر  از ابي( علي و آزار او

ها هم  جنگيد آن مي( ع)ناچار در جنگ است، زيرا معلوم است كه اگر اميرالمؤمنين ( باقي نگذاشته و

                                                           
عمر ملعون و استاد شيطوان و كارگردان سقيفه هم علم به جناياتشان داشتند، و هم بايد اصحاب پيغمبر و ) - 1

  اين است معناي سقيفه و بي دين!!! كند و بيعت هم بكند اهلل عليه جناياتشان را بپذيرد و تأييد اميرالمؤمنين صلوات
 (.همين كتاب مراجعه شود 54و به صفحه ... ها  سني
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و ايجاد وحشت در )جنگيدند، زيرا جنگ غير از كاري كه عُمر كرد مثل قصد سوزاندن خانه  با او مي

ر زبير با سنگ چون به همراه علي و شكستن شمشي( اهل بيت پيغمبر كه داخل خانه بودند

 .اهلل عليه از بيعت تخلف كرد چيز ديگري نبود صلوات

امين االسالم ابوعلي طبرسي در تفسيرش نقل كرده كه سيدابوالحمد از حاكم ابوالقاسم حسكاني 

نقل كرده كه وي از ابوعبداهلل حافظ از احمدبن ابي آدم حافظ از علي بن احمد العجلي از عباد بن 

عقوب از اطارة بن حبيب از ابوخالد واسطي روايت نموده كه وي در حالي كه موي خود را گرفته ي

علي بن الحسين در : زيد بن علي بن الحسين در حالي كه موي خود را گرفته بود، گفت: بود، گفت

بود،  علي بن ابيطالب در حالي كه موي خود را گرفته: حالي كه موي خود را گرفته بود، به من فرمود

 :در حالي كه موي خود را گرفته بود فرمود( ص)اهلل  رسول: فرمود

 .«اهلل مَنْ آذي شعرة منك فقد آذاني و من آذاني فقد آذي اهلل و من آذي اهلل فعليه لعنة»

 :فرمود( ع)به علي و فاطمه و حسن و حسين ( ص)اهلل  و در مشكاة روايت كرده كه رسول

 .هم نقل كرده است 1و اين روايت را تِرمِذي. «هُمْ وَ سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَهُمْاَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَ»

 :وجه چهارم

ها  ها بسياري از بزرگان صحابه را آزار دادند و آزار هر يك از آن كه الزامي است، اين است كه اين

 .آزار پيامبر است به گمان خودشان، و آزار پيامبر موجب مستحق بودن لعن است

آشكار است زيرا خواستن اسامه و مانند او را براي بيعتي كه واجب نبود و شرعاً : راي قضيهاما صغ

ترين آزارها بود، چنانكه روايت  ها و محكوم به امرشان باشند از بزرگ ثابت نشده بود تا رعيت آن

ستن و شك! من ديروز امير شما بودم امروز چه كسي شما را بر من امير كرد؟: شده كه اسامه گفت

شمشير زبير با سنگ براي تخلفش از بيعت، و خواستن عباس و غير عباس و ديگران را براي آنكار، 

( لعنة اهلل عليه)و خواهي بگو طلب علي، چون او نيز از صحابه بود به گمانشان، و ثابت شده كه عُمر 

ل اميرالمؤمنين در آيات فضائ)، در حالي كه «او شوخ طبع است -انّ فيه دعابة»: ي علي گفت درباره

                                                           
 (.5/611سنن تِرمِذي ج ) - 1



 71نفحات الالهوت ص

تر و  كسي زاهدتر و با تقوي( ص)تمام روات اخبار و آثار معترفند كه بعد از رسول اهلل ( قرآن و

 .اهلل عليه نبود تر و ترسناك از خدا، از اميرالمؤمنين صلوات خاشع

را  ها ي روش پيامبر خوش طبعي بود و بسياري از آن اند كه از جمله روايت كرده( عامه)و اهل سنت 

اند، و چه آزاري باالتر از نسبت نقص و  اند، و به هر يك از اهل شوري عيبي نسبت داده نقل كرده

 .است( اهلل عليه به علي صلوات)عيب 

كه از ( اهلل عليه لعنة)موفقيات زبير بن بكار زبيري ( كتاب)علي بن عيسي اِربلي در كشف الغمه از 

، و آن كتابي است كه براي (ع)تنه و انحراف از علي و ف( و عمري بودن)مشهورين است در تسنن 

امير موفق بن احمد طلحة بن ناصر برادر معتمد نوشته، و انحراف كسي كه كتاب براي او و به نام او 

 :گويد نوشته شده معلوم است، مي

هاي مدينه  اي از كوچه من در هيچ كوچه: زبير از رجالش براي ما حديث كرد از ابن عباس كه گفت

( اهلل عليه اميرالمؤمنين علي صلوات)اي پسر عباس صاحبت : گفت با عُمر نرفتم مگر اينكه به من مي

 .را گمان ندارم مگر اينكه مظلوم است

. پيشتر نيستي( اهلل عليه ديدن مصيبات علي اميرالمؤمنين صلوات)پيش خودم گفتم تو بر من در اين 

. را به او برگردان( اي عمر آنچه به ستم از او گرفتي :يعني)پس گفتمك يا اميرالمؤمنين ظُالمَتش 

 :سپس ايستاد تا من به او رسيدم، گفت. گفت دستش را از دستم بيرون كشيد و با خود چيزي مي

 .منع كرده باشند مگر اينكه كوچكش شمردند( از حقش)يابن عباس گمان ندارم او را 

پس گفتم بخدا كه خدا او را . بدتر بود( ابوبكر) از اولي( عُمر)پيش خودم گفتم سوگند بخدا كه اين 

از من ( عمر)پس . بگيرد( ابوبكر)ي برائت را از رفيق تو  كوچك نشمرد آنگاه كه امرش فرمود سوره

 .رو برگردانيد

را كوچك شمردند، ( اهلل عليه صلوا)چگونه حالل است براي كسي كه از معاد بيم دارد كه بگويد علي 

 !ان چه كساني بودند كه عمر نظر داشت؟و اين كوچك شمرندگ

ها خود و پيروانش نبودند؟ زيرا عمر اول كسي بود كه با ابوبكر بيعت كرد و از علي  آيا يكي از آن

هائي از  ي صحابه از بزرگانشان اذيت و از عثمان نيز درباره. عدول، و القاء فتنه كرد( اهلل عليه صلوات)
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اشاره خواهيم كرد، مانند ( در صفحات بعد)اي از آن  ر شد كه به پارهزدن و رساندن انواع آزار نيز صاد

 .ها ابوذر و عماربن ياسر و عبداهلل بن مسعود و غير از اين

اهلل اهلل في اصحابي ال »: اند كه پيامبر فرمود خودشان به گمانشان روايت كرده: و اما كبراي قضيه

 .«م فقد آذاني و من آذاني فقد آذي اهللالي ان قال من آذاه... تتّخذوهم غرضاً من بعدي

. همين است( ما در اين بحث)و مطلوب . پس واجب است كه اينكارشان موجب استحقاق لعن باشد

علي مظلوم است : با آنكه در حديث زبير زيادي ديگري هست و آن اعتراف عُمر است به اينكه

 .ه ظالم بودن خودش استب( عمر)اند، و اين اقرار  ي اينكه او را واگذاشته درباره

 :وجه پنجم

، آورده كه سُدّي گفته «53/ احزاب -وَال اَنْ تَنْكِحُوا اَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَداً»ي  حميدي در تفسير آيه

ازدواج كرد، طلحه ( ام سلمه و حفصه)هاشان  وقتي ابوسلمة و حسين بن حذاقه مُردند و پيامبر با زن

با زنان ما ازدواج كند و ما با زنانش ازدواج نكنيم وقتي مُرد؟ قسم به خدا آيا محمد : و عثمان گفتند

. خواست و عثمان ام سلمه را كنيم، و طلحه عايشه را مي بندي تقسيم مي وقتي مُرد زنانش را با سهم

 -اَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَداًوَ ما كانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اهللِ وَ ال اَنْ تَنْكِحُوا »: و خدا اين آيه را فرستاد

و . «54/ احزاب -اِنْ تُبْدُوا شَيْئاً اَوْ تُخْفُوهُ فَاِنَّ اهللَ كانَ بِكُلِّ شَيئٍ عليماً»: و فرو فرستاد. «53/ احزاب

 .«57/ زاباح -اِنَّ الَّذينَ يُؤْذُونَ اهللَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اهللُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ»: نازل كرد

كنند با  اين همان است كه انكارش مي. و اين صريح است كه مورد لعنت در اين آيه عثمان است

 .آنكه قرآن به آن ناطق است

. «47/ نور -وَ يَقُولُونَ آمَنّا بِاهللِ وَ بِالرَّسُولِ وَ اَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلّي فَريقٌ مِنْهُمْ»: و سدّي در تفسير اين آيه

ي عثمان بن عفّان است كه چون پيامبر بني نضير را فتح كرد و  ه اين آيه دربارهگفته است ك

برو نزد پيامبر و فالن زمين را از او بخواه، اگر به تو : اموالشان را غنيمت گرفت، عثمان به علي گفت

عثمان تقاضا كرد و . كنم اگر به من داد تو شريكم باش داد من در آن شريكم، و يا من تقاضا مي

( اهلل عليه لعنة)عثمان . مرا شريك كن: اهلل عليه فرمود پس علي صلوات. پيامبر آن را به او بخشيد

 :گفت( ع)نپذيرفت و علي 
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قبول نكرد كه پيش پيامبر با او مخاصمه ( قضاوت پيغمبر را)عثمان (. ص)اهلل  ميان من و تو رسول

او پسر عموي پيامبر است : ني؟ عثمان گفتبه او گفتند چرا نرفتي نزد پيامبر با او مخاصمه ك. كند

وَ اِذا دُعُوا اِلَي اهللِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذا »: پس اين آيه نازل شد 1.ترسم به نفع او رأي بدهد مي

از )نيد وقتي عثمان آيه را ش. «54تا  48/ نور -بَلْ اُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ -تا -فَريقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ

 .آمد خدمت پيامبر و به حق علي اقرار كرد( روي ناچاري

 -الخ. يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري اَوْلِيآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيآءُ بَعْضٍ»: و در تفسير آيه

 .«51/ مائِده

روم شام كه آنجا دوستاني از  مي: گفتچون پيامبر در جنگ اُحُد آسيب ديد، عثمان : گويد سدي مي

ها بر ما چيره شوند، طلحه پسر عبداهلل  گيرم زيرا بيمناكم كه يهودي ها امان مي يهود دارم از آن

يكيشان خواست يهودي شود : گويد روم شام كه آنجا دو دوست نصراني دارم، سُدّي مي من مي: گفت

: د او بود، از پيامبر خواست كه برود شام و گفتطلحه آمد نزد پيامبر و علي نز. و ديگري نصراني

 .آنجا طلبي دارم كه بگيرم و برگردم

علي خشمگين . روي؟ او اصرار داشت كه اجازه بگيرد در چنين حالي ما را واگذاشته مي: پيامبر فرمود

ز ، بخدا سوگند كسي را كه او ياري كند عزي(برود)شد عرضه داشت اين پسر حضرميّه را اجازه بده 

 :پس طلحه توقف كرد، و آيه نازل شد. واگذارد خوار نيست( طلحه)نيست و كسي را كه 

/ مائِده -مْوَ يَقُولُ الَّذينَ آمَنُوا أَهؤُآلءِ الَّذينَ اَقْسَمُوا بِاهللِ جَهْدَ اَيْمانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمالُهُ»

53». 

اند مريكديگر را از روي تعجب از حال منافقين، آيا اين  هو گويند كساني كه ايمان آورد: يعني»

ترين سوگندهاي خودشان كه بدرستي كه ايشان  خورند به خداي، غليظ جماعت آنانند كه سوگند مي

اند، باطل و  خورده ي ايشان دريده شد، معلوم شد كه قسم دروغ مي پرده( منافقان)با شمايند، و امروز 

 «.شان و ثوابي بر آن مترتب نشدي اعمال اي نابود شد همه

                                                           
اهلل  ي ظاهري قضاوت نسبت به فدك هم، همين تهمت و بهانه را داشتند كه علي و حسنين صلوات در صحنه) - 1

ها به پيغمبر ايمان داشتند، به  ا هستند و شهادت را نپذيرفتند، آيا به راستي ايناهلل عليه عليهم به نفع زهرا سالم
 (.همين كتاب رجوع شود 77صفحه 
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چنين نقل كرده كسي كه مورد وثوق است، و كسي كه تأمل كند در اين وقايع و آيات : گويم من مي

شود  اش را در معناهاي آن جوالن دهد براي او آشكار مي ها مترتب شده با تدبر، و انديشه كه بر آن

و اما ! احترامي قائل نبودند( ص)اهلل  كه عثمان و طلحه منافق در اسالم بودند و براي رسول

استحقاق لعن از آن آيات ظاهر است و در بعضي تصريح به لعن شده، اگرچه اين اختصاص به 

آنچه مُشعر به نفاق او است اشعار به نفاق آن دو ( ابوبكر و عُمر)عثمان دارد نسبت به دو رفيقش نيز 

 (.اهلل عليهم لعنة)اند  ر و اعمال در يك صحنهنيز دارد، زيرا قرين شاهد قرين است و از لحاظ كا
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 فصل سوم

 :ي در پيرامون آيه

 «اِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما اَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدي مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الْكِتابِ»

 .«151/ بقره -اُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اهللُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّاعِنُونَ»

 :ي با آيه

 .«33/ احزاب -اِنَّما يُريدُ اهللُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً»

ي اول، داللت دارد كه ظاهر كردن حق در علوم دين واجب است و پوشاندنش با حتياج به  اما آيه

د لعن خدا و لعنت كنندگان است از فرشتگان و انس ترين كبائر است زيرا فاعلش مور اظهار از بزرگ

و امرش را ( ص)و جن و اين حكم عمومي است، و مخصوص به يهود و نصارائي كه نبوت محمد 

اند نيست، زيرا سبب مخصوص، موجب  اند و حال آنكه آن را در تورات و انجيل يافته پوشانده

 .شود كه از ظاهر لفظ آشكار است اختصاص عموم نمي

ي علي و فاطمه و حسن و حسين صلوات اهلل عليهم  اند كه درباره ي دوم، راويان نقل كرده اما آيهو 

، اين را احمدبن حنبل در مسندش به سندهاي متعدد نقل كرده كه از آن جمله است كه 1نازل شده

گروهي داخل شدم بر واثلة بن اَسقَع و نزد او : به سندش از شدّادبن عماره روايت نموده كه گفت

برخاستند ( آن گروه)وقتي . بودند، پس سخن از علي به ميان آمد به او بد گفتند من نيز بد گفتم

 !تو چرا به آن مرد بد گفتي؟: گفت( واثله)

اهلل  آيا خبر ندهم ترا به آنچه از رسول: واثله گفت! گويند من هم گفتم گفتم ديدم همه به او بد مي

 .چرا: ديدم؟ گفتم

پس در انتظار او نشستم تا . رفته نزد پيامبر: گفت. ي فاطمه كه از علي خبر بگيرم نهرفتم خا: گفت

پيامبر آمد و علي با او بود و حسن و حسين كه هر يك دست پيامبر در دستشان بود تا داخل شد، 

                                                           
مسند . 46 -2/31شواهد التنزيل ج . 22/6تفسير طبري ج . 2/416مستدرك حاكم ج . 4/1883صحيح مسلم ج ) - 1

 (.2/12اُسُدالغابة ج . 147/ 4احمد بن حنبل ج 
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پس علي و فاطمه را نزديك خود خواند و پيش رويش نشانيد و حسن و حسين را هر يك روي 

اِنَّما يُريدُ »: ها پيچاند و اين آيه را خواند را بر آن[ كِسائش: يا گفت]اش  سپس جامعه زانويش نشاند،

و در . ها اهل بين حقّند سپس گفت اين. «اهللُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً

يامبر رسانده، كه گفتك كساء را بلند كردم ي پ اي از آنچه روايت كرده سند را به ام سلمه زوجه پاره

 .تو بر خير و نيكي هستي: ها داخل شوم پيامبر آن را از دستم كشيد و گفت كه با آن

 .اند و بُخاري و مُسلِم از عايشه نزديك به اين را نقل كرده

م روايت و مانند آنچه از بخاري و مسل. ثَعلَبي نيز در تفسيرش از چند طريق مانند احمد نقل كرده

شده، حُمَيدي در جمع بين صحيحين نقل كرده، ورزين عبدي در جمع بين صحاح ششگانه در موطأ 

مالك و صحيح بخاري و مسلم و سُنن أبي داود و ترمذي و نَسائي بطرق متعدده نيز مانند روايت 

تو : ؟ فرموداهلل من از اهل بيت نيستم يا رسول: احمد نقل كرده كه در حديث اُم سلمه دارد كه گفت

 .اللهي هاي رسول به خيري، تو از زن

فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ اَبْناءَنا وَ »و در مِشكاة از سَعد بن ابي وقّاص روايت كرده كه وقتي اين آيه نازل شد؛ 

پيامبر علي و فاطمه و حسن و حسين را خواست و عرضه داشت، خدايا . «61/ آل عمران... اَبْناءَكُمْ 

و زَمَخشَري در كشّاف در آخر تفسير . بيت من هستند، و گفت مسلم اين را روايت كرده ها اهل اين

و بر او پوششي از خز « وَ عَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ»ي مباهله از عايشه نقل كرده كه پيامبر بيرون آمد  آيه

ل كرد، بعد بود سياه رنگ، پس حسن آمد او را در زير آن داخل كرد سپس حسين آمد او را هم داخ

اِنَّما يُريدُ اهللُ لِيُذْهِبَ »: فرمود(( ص)اهلل  رسول)اهلل عليهم سپس  ها علي و فاطمه آمدند صلوات از آن

وَ يُطَهِّرَكُمْ »مسلم در آخرش آورده : اين چنين مشكاة نقل كرده، و گفت. «عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ

 .هائي معني كرده رَحَّل را به داراي خطو مِرط را به كِساء و مُ« تَطْهيراً

اند كه بعضي را نام برديم دليل  نقل كرده( عامه)اين اخباري را كه بزرگان دانشمندان اهل سنت 

است كه حد تواتر رسيده و ( ع)ي علي و فاطمه و حسن و حسين  قطعي است كه اين آيه درباره

 .آيد ه را كه به شماره نميموجب يقين است، صرف نظر از آنچه شيعه نقل كرده آنچ

و شيعي در نقلش ( عُمري)تر از اين روايت هست كه سني  آيا چه روايتي در سنت مطهره ثابت

اگر به اين حديث از سنت . اند ي اهل بيت در حالي كه راويان شيعه، اهل حق و از خاصه. متفقند

اي از اهل عناد كه  و سخن پاره. ماند مگر آنكه مورد منع خواهد بود منعي وارد شود ديگر حديثي نمي
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با ( )ع)ي علي و فاطمه و حسن و حسين  هاي پيامبر است نه درباره ي زن اند، آخر آيه درباره گفته

نظر به جلو و عقب آيه، گفتار كسي است كه بر مركب عناد سوار است و از حدود درستي ( توجه و

عرب باطل است، چرا دور است از اينكه از ها در لغت  بركنار، زيرا بازگشت ضمير مذكر به سوي زن

پيامبر و اهل بيتش باشد، به اين معني كه تأديبي براي زنان باشد كه ( احترام و عصمت)راه توجه به 

تابع رفتن ناپاكي و پليدي از اهل بيت باشند، چگونه جايز است در ( بدانند جزو اهل البيت نيستند و)

اند داللت دارد بر زنان  و سخن بعض ديگر كه گفته! نمايد اين باره پس از تواتر اخبار كسي شك

اند پس  ها كه نام برده شده اهل بيت، و سخن ديگري كه گفته روايت داللت ندارد بر انحصار به آن

« اَللّهُمَّ هؤاُلءِ اَهْلُ بَيْتي»: زيرا عبارت پيامبر كه. خطا است( تعمد در)ها، نيز  ي زن ممكن است اراده

ي منند، صريح است در داللت بر اختصاص به كساني كه گفتيم و اگرنه  ها اهل خانه خدايا اين

كه پيغمبر او را به زير كساء )و حديث ام سلمه ! چگونه جايز است اين بيان همه را فراگيرد؟

 .زند ي نزاع را مي نيز ريشه( نپذيرفت

گفته شد از لحاظ معني، متفق و از آنچه شاهد درستي اين روايت و اختصاص آيه به كساني است كه 

 :بودن مخالف و مؤالف بر آن است اينكه؛ زيدبن ارقم گفت

نامند بين مكه و مدينه پس خدا را حمد و ثنا  مي« خُم»يك روز پيامبر برخاست در محلي كه آن را 

 :و پند و اندرز فرمود، آنگاه گفت: گفت

ي پروردگارم به سويم بيايد و اجابت  هاما بعد اي مردمان من بشري هستم، نزديك است كه فرستاد

گذارم، كتاب خدا كه در آن رهنموني و  ، پس من ميان شما دو چيز وَزين و ارزنده مي(مرگ را)كنم 

ي قرآن ترغيب فرمود، و بعد از  نور است، پس بگيريد كتاب خدا را و به آن چنگ زنيد، و بسيار درباره

( كه رعايت كنيد)آورم  خدا را به خاطر شما مي«  في اَهْلِ بَيْتياُذَكِّرُكُمُ اهلل». و اهل بيتم: آن گفت

 . روايت كرده 1در مشكاة گفته است كه اين را مُسلم: آنگاه گفت. ي اهل بيتم درباره

اهلل را روز عرفه در حج ديدم كه بر شتري كه گوشش  روايت شده كه رسول( اهلل رضي)و از جابر 

اي مردمان من ميان : فرمود ار بود در حال خطابه، شنيدم كه ميسو( ي عَضْبآء ناقه)شكاف داشت 

گذارم كه اگر آن را بگيريد هرگز حيران و گمراه نخواهيد شد، كتاب خدا و عترتم،  شما چيزي را مي

 .اين را تِرمِذي روايت كرده: گفت. اهل بيتم

                                                           
 (.3/415تفسير ابن كثير ج . 61ي ابن بطريق ص  عمده. 4/1873مسلم ج صحيح ) - 1
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 :فرمود( ص)اهلل  رسول: و از زيدبن ارقم است كه گفت

گذارم كه اگر به آن متمسك باشيد هرگز بعد از من گمراه و سرگردان  را ميمن ميان شما چيزي 

ي آويخته ايست از آسمان به  تر از ديگري است، كتاب خدا كه رشته ها بزرگ نخواهيد شد يكي از آن

. سوي زمين و عترتم اهل بيتم و هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد تا وارد بر من و حوض شوند

 .ترمذي اين را روايت  كرده: و گفت. كنيد ها چه مي ي آن درباره بنگريد پس از من

اين اخبار داللت دارند كه عترت، اهل خانواده پيامبرند، و شك نيست كه عترت علي و فاطمه و 

ها معين و مقصودند،  ها در مباهله مُشعر است به اينكه آن هستند، و اختصاص آن( ع)حسن و حسين 

و همچنين آنچه روايتش . بار ساقطند بلكه گوئي ديگري در اينجا نيستي اعت و ديگران از درجه

ها  من در مقام مُسالمتم با آنكه با آن: فرمود( ع)گذشت كه پيامبر به علي و فاطمه و حسن و حسين 

تر از آن است كه  ها كه بيش و مانند اين. ها در جنگ باشد در مُسالمت باشد و در جنگ با آنكه با آن

. ها نداريم آيد، و پس از ثابت شدن آنچه گفتيم از احاديث، باكي به طعن و خورده گيريبه شماره 

ها و زياني  گيري و اعتراض بر اهل حق است بيش از اين زيرا كفار و پيروان هوي كارشان خرده

 .نخواهد داشت

( اهلل عليه ةلعن)اين مقدار كه از روايات مخالفين نقل كرديم كم نيست، چون كسي كه شنيده معاويه 

ي در حق اهل بيت را تغيير دهند، و  ي بالد اسالم تسلط يافت و دستور داد احاديث وارده بر همه

حديثي نقل كند، و كساني را در اين جهت ( ع)حق علي ( فضايل و)تهديد كرد هر كس را كه در 

را و در منبرها آشكا( ع)كشت، و رشوه دادنش به نقل روايت ضدّ ديگري، و تأسيس بدگوئي به علي 

ي جمعه تا آنكه در رديف دين و اعتقادشان قرار گرفت و آن را از سنت پيامبر دانستند و تا  در خطبه

( در فضايل اميرالمؤمنين)داند كه رسيدن اين مقدار از روايات  ماه اين بدگوئي ماند، مي( 1444)هزار 

 .اختصاص داده است هائي است كه خدا اهل بيت را به آن ي كرامت به ما، از جمله

گوئيم؛ اين آيه و آنچه در همين معني است از اخبار اهل بيت داللت  پس از توجه به آنچه گذشت مي

ي  كننده ها، زيرا دليل است بر بردن پليدي و آلودگي كه گناهاني است آلوده دارد بر عصمت آن

ر از آن به مالزمت تقوي شود، و تطهي هاي ظاهر آلوده مي شخصيت مرتكب، چنانكه بدنش به پليدي

ها است، با آنچه در آيه از تأكيدها  و رعايت فرمان خداست، چنانكه تطهير بدن به شستن آلودگي

به بردن آلودگي از آنان و ( خداوند)ي  كه دليل انحصار است، و خبر دادن از اراده« انما»هست مانند 
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ت، و تأكيد به ذكر تطهير بعد از بردن تطهيرشان به بهترين وجه، و مراد خدا حتماً واقع شدني اس

 .«تطهيراً»آلودگي كه از آن هرگز جدا نيست با بكار بردن مصدر 

اهلل سبحانه و تعالي به كسي كه بخواهد، به طوري  و براي عصمت هم معنائي نيست مگر مان اعتناء

گوش شنوا و  ها نشود، و اين بسيار واضح و روشن است اگر به كه او مرتكب گناهان و نافرماني

 .نگهدارنده برسد

اهلل عليهم زيرا  ي تمسك به كتاب و عترت صلوات قطعاً به اين امر داللت دارد بواسطه: و اما اخبار

شود، پس مستفاد اين است كه تمسك به  ها تمسك جويد هرگز گمراه نمي هر كس به هر دوي آن

( قرآن)عني كه فهم آيات كتاب شود كه با گمراهي همراه باشد، به اين م كتاب بدون عترت مي

افتد  چنانكه هست و آگاه شدن به آنچه در وقت حاجت الزم است هميشه و براي هر كس اتفاق نمي

اي نيست جز رجوع به عالِم و آگاه به آن، كسي كه از كتاب آنچه را در  پس چاره. آيد و به دست نمي

اش اين  و الزمه. اهلل عترت هستند صّ رسولها به ن مواقع حاجت الزم است بر او پوشيده نباشد، و آن

است كه از كتاب جدا نيستند و نخواهند بود به طريق اَولي، اگر نه اين همه ترغيب در تمسك به 

گاهي مخالفتشان با كتاب و ( اگر معصوم از خطا نباشند)ها سودي نداشت، زيرا ممكن است  آن

اگر اهل البيت )تر است و  نزد اكثر مردمان بيش مفارقتشان از آن پوشيده نماند، بلكه پنهان بودنش

و خالف هدف انبياء در هدايت خلق )اين فريبكاري ( ها معصوم نباشند دعوت مردم در تمسك به آن

كشاندن مكلفين است به قبيح و ناروائي و ترغيبشان به تمسك به باطل، و پيامبر در سخنش به ( و

مطيع محض )يعني « شوند تا بر من وارد شوند ا نميهرگز از يكديگر جد»اين تصريح فرموده كه 

 .هرگز عترت از كتاب جدا نخواهد بود نه به گفتار و نه به كردار( قرآنند و

و قرآن نيز از عترت هرگز جدا نخواهد بود به اينكه در آن چيزي باشد كه عترت آن را نگويند يا به 

هنگام ورودشان بر او ( قيامت)م خواهد بود تا آن عمل نكنند، و اين پس از رحلت پيامبر مستمر و دائ

 .و مالقات او، و معني عصمت هم غير از اين نيست

 .«اَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَهُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَهُمْ»و همچنين فرمايشش كه؛ 

 .دهد آنچه او را آزار دهد مرا آزار مي: ي فاطمه فرمود و اينكه درباره

 .هر كه يك مو از تو را آزار دهد مرا آزار داده(: ع)و فرمايشش به علي 
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 .جنگ با تو جنگ با من است: و

اين حمايت پيغمبر و سپردن امت )ها كه بسيارند، همه داللت دارند بر عصمت، اگر نه  و غير از اين

در )كشاندن مكلفين بود به ناداني و اهل بيتش را به ظلم، زيرا كسي كه ( البين با اين الفاظ به اهل

صدور خطا و ظلم از او جايز باشد چگونه پيامبر بطور اطالق اذيت او را اذيت ( مقام عصمت نباشد و

 .معصوم باشند( عترت)اذيت او و جنگ با او وقتي حق است كه ( نسبت دادن)گويد، كه  خود مي

كه خدا به اينكه دانسته است ( به امر خدا و)پس جايز نيست براي پيامبر كه چنين سخني گويد مگر 

 .شوند گناه و زشتي نمي( لغزش و)آنان لطفي فرموده كه با بودن آن مرتكب 

 :گيري از فصل سوم نتيجه

بر آنچه ما در صدد آن هستيم ( 33/ و احزاب 151/ بقره)وجه استدالل به اين دو آيه : گوئيم پس مي

ها بيعت كرده  ر كه با آنو ه( اهلل عليهم لعنة)بكر و عُمر و عثمان  اين است كه، هر يك از ابي

هاي اشكار در كتاب عزيزش در شأن علي و  پوشيدند و كتمان كردند آنچه را خداي تعالي از دليل

شد آنچه را كه در حقشان فرموده كه دليل  فرموده، زيرا اگر آشكار مي( ع)فاطمه و حسن و حسين 

سن و حسين در آن باره، و است بر عصمتشان و راستي سخن فاطمه در ادعايش، و گواهي علي و ح

ي آنچه قرآن صريحاً به آن داللت دارد از استحقاق او  ي امامت، بلكه درباره راستي ادعاء علي درباره

ها از فضائل و بلندي مقام و منزلتشان و آنچه از حقوقي كه خدا آن را بر  به امامت و غير از اين

ها و اداء  سوي طاعتشان و انقياد براي آنشتافتند به  ديگران برتري داده، هر اينه مردمان مي

( اهلل عليهم يعني ابوبكر و عمر و عثمان و پيروانشان لعنة)ها  حقوقشان و دفع ستم از آنان، بلكه آن

ضد آن را سنت و روش براي ( بلكه)نكرده ( اهلل عليهم صلوات)تنها اكتفا به پوشاندن حق آل محمد 

ها باز كردند، و باكي  سرگرداني و ضاللت را به روي آن( ايت ومعصيت و جن)مردمان قرار داده و راه 

نفعي نگرفتند، ( قرآن و پيامبر)هاي كوبنده  از مخالفت با خدا و رسول نداشتند، و از آن مواعظ و نهي

 .و هر كه چنين باشد پس بر او است لعنت خدا و لعنت لعن كنندگان از مالئكه و جن و انس عموماً
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 فصل چهارم

 :ي شريفه در آيه

 «يآ اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اِذا لَقيتُمُ الَّذينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَال تُوَلُّوهُمُ الْاَدْبارَ»

 «وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اِلّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ اَوْ مُتَحَيِّزاً اِلي فِئَةٍ»

 .«15-16/ انفال -هللِفَقَدْ بآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ا»

از جنگ گريختند، در چند جا كه ( در اثر نفاق)وجه استدالل به اين آيه اين است كه ابوبكر و عُمر 

ها شريك بود مگر در جنگ خيبر، از جمله جنگ اُحد و  با آن( در نفاق و فرار از جنگ)عثمان هم 

له است جنگ خيبر كه حتي در اين حُنَين بود به اتفاق مورخين و وقايع نگاران جنگ، و از آن جم

ها هستند اگر مبتلي به  و جنگ 1هاي تاريخ باره دو نفر اختالف ندارند از كساني كه مطلع به كتاب

به كوه بال ( بدون اجازه پيامبر)و اما اُحد و آن روزي است كه اصحاب پيامبر . تعصب باطل نباشد

واگذاشتند، پس خالدبن ( خالف سفارش پيامبر بر)رفتند و از تيراندازان جدا شده، محل سركوه را 

ي تيراندازان را كُشت و از پشت سر پيامبر و  آمد با همراهانش و باقي مانده( اهلل عليه لعنة)وليد 

ترشان سرگرم جمع غنيمت بودند آمدند و دسته جمعي با شمشير و تير و گرز و  مسلمين كه بيش

كه گريختند ابوبكر و عُمر و عثمان بودند با هم كه خدا ها حمله كردند و از كساني  سنگ بر مسلمان

 :پيامبر به او فرمود! اند كه عثمان برنگشت مگر بعد از سه روز لعنتشان كند، و روايت كرده

ثابت و چابك به جا ( شدت و سختي)اهلل عليه در آن حال  و علي صلوات!! اي داشتي؟ رفتن طوالني

 :مردمان شنيدند صدائي را در آسمان كه ماند كه فرشتگان به شگفت آمدند، و

 *ال سَيْفَ اِلّا ذُوالْفقار وَ الفَتي اِلّا عَلِيٌّ*

 و نه جوانمردي است غير از علي  نه شمشيري است مگر ذوالفقار

                                                           
. 1/188تاريخ ابن عساكر ج . 7/341البداية و النهايه ج . 2/251فرائد المسطين ج . 3/341سيره ابن هشام ج ) - 1

صحيح . 5/171ج = 4/57صحيح بخاري ج . 76ذخائر العقبي ص . 1/131سنن بيهقي ج . 3/11تاريخ طبري ج 
 (.123 -1/11مستند احمدبن حنبل ج . 1872 -4/1874مسلم ج 
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 .اين قصه مشهور و از طريق عبداهلل بن مسعود و غيره نقل شده. و ديگران براي پيداري او برگشتند

شوند امروز، و با  ، غالب نمي(دشمن)وزي است كه ابوبكر گفتك به واسطه كمي و اما روز حُنَين، ر

در اين )ها گريخت، و باز  گريختند و او نيز با آن( لشكر مسلمين)چشمش ديد آن گروه را، پس 

 :بود و در اين باره است قول خداي تعالي( ع)با شمشير علي (( ص)اهلل  رسول)رفع اندوه ( جنگ هم

اي  و شك نيست كه نسبت دادن پاره. «1نَيْنٍ اِذْا اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً الخوَ يَوْمَ حُ»

از اهل عناد گفتن اين سخن و شگفتي را به خود پيامبر، از پريشان گوئي و حمله به مقام نبوت 

مت جاهل فاسق گريزپاي از كسي كه در نظرش جايز است اما( عامه و)و اين عجب نيست از . است

 .جنگ، كه پيامبر را هم غافل بداند از اينكه خداي ناصر است

. 2تر است ها معروف و آن روزي است كه سر آن دو نفر به زير افتاد و حكايتش از مَثَل: و اما خبير

ت، گفته كه پيامبر كه در فتح خيبر اس. «24/فتح -وَ يَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقيماً»: در تفسير آيه 3ثعلبي

اهل خيبر را محاصره كرد تا به گرسنگي سخت افتادند، و پيامبر پرچم را به عُمر داد و گروهي هم 

با او رفتند و به اهل خيبر برخوردند، پس عُمر با يارانش برگشت به سوي پيامبر كه ياران عُمر او را 

بتلي بود، بيرون به سوي مردمان نيامد، پس ترساندند و او يارانش را، آن هنگام پيامبر به سَردرد م مي

از ترس )برگشت، باز عُمر گرفت جنگيد و ( از ترس)ابوبكر پرچم پيامبر را گرفت و رفت و جنگيد و 

 :دادند، فرمود( ص)اين خبر را به پيامبر . برگشت( دشمن

ا و رسولش او بخدا سوگند فردا پرچم را به كسي خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست دارد، و خد»

آنجا ( ع)علي ( موقعي كه پيامبر اين مطلب را فرمودند. )«را دوست دارند كه خيبر را خواهد گرفت

                                                           
 .25ي  ي توبه آيه سوره... تان شما را به شگفتي واداشت  و هنگام حنين آنگاه كه زيادي) - 1

تعجب كننده از كثرت لشكر پيغمبر، ابوبكر بود و بنا بر تكبر و اصابت چشم زخم : اهلل عليه فرمود امام صادق صلوات
ي بني سليم كه مقدمه لشكر اسالم بودند به هزيمت  شكست بر لشكر اسالم افتاد و خالدبن وليد با قبيله او، اول بار

 .ي لشكر نيز رو به گريز گذاشتند رفتند و از پراكندگي و فرار ايشان بقيه
ك خود چهل اهلل عليه در روز حنين به دست مبار حضرت اميرالمؤمنين صلوات: اهلل عليه فرمود و امام صادق صلوات

 (.تفسير الهيجي -مبارز را به خاك هالك افكند
و فرّهما و الفرّ قد علما  -و ما اَنَس ال أَنَس اللَّذَيْن تقدّما»ابن ابي الحديد در قصايد سبعه علويه گفته است  - 2

ا آنكه كنم كه براي جنگ رفتند و گريختند ب هر چه را فراموش كنم آن دو نفر را فراموش نمي: يعني« حُوبُ
 .مترجم -.دانستند فرار از جنگ گناه كبير است مي
 (.3/13تاريخ طبري ج . 353 -5/358و مسند احمد بن حنبل ج ) - 3
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( فرد منتخب)چون فردا شد گروهي از مردمان قريش گردن كشيده پيش آمدند كه شايد همان . نبود

 .خواستپس پيامبر ابن أكوع را فرستاد از پي علي و او را . باشد كه پيامبر فرمود

پيامبر . كرد علي بر شتري سوار شد تا آمد نزديك پيامبر ان را خواباند در حالي كه چشمش درد مي

نزديك من بيا، علي نزديك : پيامبر فرمود. كند شود؟ عرضه داشت چشمم درد مي تو را چه مي: فرمود

پس پرچم را به او هايش انداخت، و تا آخر عمر ديگر چشم درد نديد، س آمد پيامبر ان دهن در چشم

هايش را در آورده بود، آمد  داد پس با پرچم حركت كرد و لباسي ارغواني رنگ در برداشت كه آستين

تا به خيبر رسيد، مرحب صاحب قلعه بيرون آمد و خُودي سبز رنگ بر سر داشت كه سنگي را مانند 

اش چنين  كه ترجمه ي خودش گذاشته بود شروع كرد رجز خواندن تخم مرغي سوراخ كرده بر كله

زنم و  داند كه من مرحبم در لباس جنگ فرو رفته دالوري مجربم، زياد طعن مي خيبر مي: است

شوم وقتي جنگ رو آورد چون شراره التهاب دارم، گوئي كنار من مانند تب است كه  گاهي زده مي

 .آيند نزديكش نمي

گير، شما را با  مانند شير بيشه سخت من آنم كه مادر حيدرم ناميده،: پيش آمد و فرمود( ع)علي 

 .خورد ام، چنانكه كَيل گندم را مي شمشير خورنده

چنان بر سر او زد كه سنگ و خُود را درهم بريد و ( ع)هائي گذراندند، علي  سپس با يكديگر ضربت

 .به دستش گشوده شد( خيبر)سرش را چنانكه تا به دندان رسيد شكافت و قلعه 

دهم  فردا پرچم جنگ را مي: ندهاي متعدده اين قصه و سخن پيامبر را كه فرمودو او و غير او به س

الخ، نقل كرده و اينكه پرچم را به علي داد فتح به دست علي بود، اگرچه در بعضي از ... به كسي كه 

 .روايات اختالفي هست

امبر ابوبكر را به سوي پي: نقل كرده از سعيدبن مسيب از اَبُو هُريره كه گفت 1و ابن مغازلي در مناقب

 :خيبر فرستاد به دست او فتح نشد، سپس عُمر را فرستاد به دست او هم نشد، فرمود

پرچم را به دست  -.لَاُ عْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ رَجاُلً كَرّاراً غَيْرَ فَرّارُ يُحِبُّ اهلل وَ رَسُولَهُ وَ يُحِبُّهُ اهللُ وَ رَسُولُهُ»

دارد و خدا و  كننده و غير فرّار است، خدا و رسولش را دوست مي دهم كه سخت حمله مردي مي

 .-دارند رسولش نيز او را دوست مي

                                                           
 (.181المناقب ص ) - 1
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اش باز شد  كرد، پس آب دهان در چشمش انداخت ديده پس علي را خواند و او چشمش درد مي

س پرچم را بگير و برو تا خدا بر تو فتح و گشايش دهد، پ: چنانكه گويا دردي نداشته، سپس فرمود

كرد و من در پي او بودم، تا پرچم را زير ديوار قلعه فرو  علي بيرون آمد و با سرعت حركت مي

 تو كيستي؟: گفت  گذاشت، پس مرد يعودي از قلعه بيرون آمده

مغلوب شديد سوگند به آنكه تورات را بر : بن ابيطالب، پس به يارانش نگريسته گفت علي: گفت

 .موسي فرستاد

 .د باز نگشت تا قلعه را گرفت و خدا فتحش دادگفتك به خدا سوگن

اين مطلب اين قدر مشهور است . و اين يا نزديك به همين را ابن مغازلي نيز با چند سند نقل كرده

دور از رحمت خدا، و بزرگي مقام ( ابابكر و عُمر)در اين قصه رسوائي آن دو . كه نيازمند بيان نيست

 .ندان آشكار استبراي خردم(( ع)علي )اميرالمؤمنين 

ور كه گريزپا نيست و خدا و رسول را دوست دارد  ؛ مردي حمله(نسبت به علي)و در اين تعبير پيامبر 

آبوبكر و عُمر كه خدا )در اشاره و كنايه نسبت به آن دو نفر . دارند و خدا و رسولش دوستش مي

ارند كه حال آن دو نفر و در اين باره شعراء قصايد مشهوره زياد د. كافي است( دوستشان ندارد

ي فرارشان براي مسلمين بوجود  اي كه بواسطه فرارشان و ترسي كه بر دلشان غالب شد، و رسوائي

 .ها اند مانند سيد حِمْيَري و شيخ عزّالدين ابن ابي الحديد و غير از اين آوردند گفته

نكه در آن ننگ و رسوائي به اين ظاهر و روشن است، زيرا گريز از جنگ با آ: و اما وجه استدالل

اي است و فسقي كه مرتكبش مستحق لعنت و غضب از خداست، زيرا غضب معني  است، گناه كبيره

 .گذشت( در صفحات قبل در مقدمه، بحث اول)آن به لعن نزديك است چنانكه پيشتر 

 .ي فرارشان در اُحد و حُنَين ي صحابه جايز است بواسطه اگر بگوئي بنابراين لعن بر همه

اش نزد ما ثابت نشده باشد از اين معصيت، فاعل كبيره و لعنش جايز  هر كس توبه( آري: )گوئيم مي

 .است هر كه باشد

لَقَدْ رَضِيَ اهللُ عَنِ الْمُؤْمِنينَ اِذْا يُبايِعُونَكَ »: فرمود( در بيعت رضوان)نه اين است كه خدا : اگر بگوئي

 .«18/فتح -اآليه... تَحْتَ الشَّجَرَةِ
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وَ »اند مراد از آخر آيه  اين آيه پيش از فتح خيبر نازل شده به اتفاق مفسرين كه گفته -اوالً: گوئيم مي

پس . فتح خيبر است، و فرار آن دو نفر در اين فتح بود بعد از نزول آيه. «18/ فتح -اَثابَهُمْ فَتْحاً قَريباً

ها است كه گوئي براي آن  فرار آنبر باقي اصحاب دارند ( در شهرت)اي كه اين دو نفر  برتري

اي كه مكلف كرده است دليل بر دروغ بودن توبه است، و  اند، زيرا شكستن توبه رسوائي ساخته شده

به او عرضه داشته؛ ( در غدير)بعد از اينكه  -سزاوارتر به اينكه بر آقا و مواليش جرئت بكار برد

اقرار و اعترافي است كه آن را مقدم داشته و تأخير . «مُؤْمِنَةٍ اَصْبَحْتَ مَوْاليَ وَ مَواْل كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ»

و رسوائيش !! زمان نزديكش به آن( روز 74)، با !تا مواليش را به آن بيعت فاجره دعوت كند -نمايد

كه به آن متمسك باشد ( سالم)اي  اي كه نمودار اين است، و عقيده به گناهان كبيره و اخالق رذيله

 .نداشته

داللت دارد بر خوشنودي از مؤمنين، و ما به موجب همين آيه منع ( بيعت رضوان)اين آيه  -ثانياً

و مؤيد اين نظر، گفتار و كرداري . مشمولش باشند( اهلل عليهما لعنة)كنيم از اينكه ابوبكر و عُمر  مي

 .دهم مي ها است در اسالم، كه إن شاءَاهلل توضيحش ها نقل شده كه دليل نفاق آن است كه از آن

و اما عثمان وقت آن بيعت حاضر نبود و او براي رساندن پيغامي به مكه رفته بود، و بر فرض 

ها  حضورش او از دو رفيقش دورتر و نفاقش آشكارتر است، زيرا آن مكر و فريبكاري و نيرنگ كه آن

شدت حرص  ي پست نفسي و از اين جهت بود كه بواسطه. داشتند او نداشت( در پوشاندن نفاقشان)

 .1اي را بكشند او را كشتند و آز كرد آنچه كرد و صحابه مانند آنكه سگ درنده

اِذْ يُبايِعُونَكَ »اند به دليل  كنندگان مؤمن بوده داللت دارد كه بيعت( بيعت رضوان)آيه : اگر بگوئي

 .«18/ فتح -تَحْتَ الشَّجَرَةِ

ها مخصوص به رضا و  گردد و آن باز ميدر آن داللتي نيست زيرا ضمير به مؤمنين : گوئيم مي

و )اي، با آنكه بيعت ابوبكر و عُمر راست نبود به دليل فرارشان در خيبر  خوشنوديند نه هر بيعت كننده

                                                           
اهلل عليه شرافت دارد و اين مقايسه و تشبيه از روي ناچاري است زيرا  در حالي كه سگ درنده بر عثمان لعنة) - 1

اهلل عليه و رفيقانش با درجات اجتهادي كه دارند از بزرگان و  برند در حالي كه عثمان لعنة نمي سگ درنده را به جهنم
اهلل عليه را به شگفت و تعجب  اعاظم دركات جهنم هستند، و در تدريس گمراهي و جايگاهشان، شيطان لعنة

 .يطان استتر از جايگاه ش كيشان او دردناك اندازد و در جهنم دركات عذاب عثمان و هم مي
هاي درنده را كه به دين قرآن و  يافتند تمام سگ شود كه اگر اصحاب پاك پيامبر فرصت مي و از اين حادثه معلوم مي

 (.نيز رجوع شود 163ي  به صفحه. ساختند اند، نابود مي عترت خيانت نموده
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پس از آن بيعت به مدت كمي، و آن بيعت ( حوادث بعد از شهادت پيامبر كه از سقيفه آغاز شد

روشن ( نزد خردمند آگاه)زياد رسوائي و اين بحمداهلل ها نيفزود مگر عدد معصيت و  بر آن( منافقانه)

 .است
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 فصل پنجم

 :در پيرامون آيات

 .«45/ مائده -وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمآ اَنْزَلَ اهللُ فَاُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ»

 .«47/ مائده -وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمآ اَنْزَلَ اهللُ فَاُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ»

 .«44/ مائده -مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمآ اَنْزَلَ اهللُ فَاُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ وَ»

 1يابد؛ وجه استدالل در سه مبحث پايان مي

 (*ي اولي مطاعن ويژه*)

بكر صادر شده بر خالف آنچه خداي تعالي فرو  كه از ابي( ساختگي)ي احكامي  درباره: بحث اول

پيشتر گذشت، مانند ادعايش امامت را كه كتاب خدا ناطق است به اينكه  ها اي از آن فرستاده كه پاره

 .است چنانكه از پيش گفته شد( ع)حق اميرالمؤمنين علي 

 .برد اهلل عليها را از ارثش، و قرآن ناطق است كه او ارث مي ي زهراء سالم و منعش فاطمه

هاي  در فصل)نكه تفصيالً و حديثي كه پنداشته بود از رسول شنيده صحت آن ممكن نيست چنا

هاي قرآن را به  عمومي( احكام و)اش سخن گفتيم، چون جايز نيست خصوصي كردن  درباره( قبل

خبر واحد؛ به فرض اينكه بگوئيم جايز است، اينجا جايز نيست، و همچنين مانع شدنش از تصرف 

و حسين كه خدا ، و علي و حسن (ص)فدك پس از آنكه مدعي بود كه بخشش است از رسول اهلل 

تمام ( در صفحات قبل)تر  به عصمت و طهارتشان گواهي داده، در آن باره گواهي دادند كه پيش

 .ها گفته شد اين

نگفتيم؛ يكي بريدن دست چپ دزد است با ( اهلل عليه هاي ابوبكر لعنة از بدعت)تر  و اما آنچه پيش

 .راست است ي بيان پيامبر قطع دست آنكه آنچه در قرآن است به ضميمه

                                                           
الدين، و  مرحوم شرف« االجتهاد النص و»تر درباره مطالب اين فصل از مدارك عامه به كتاب  براي آگاهي بيش) - 1

 (.مراجعه شود 413تا  318ص  1مقدس اردبيلي ج « حديقة الشيعة»كتاب 
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ي به آتش  من مسلمانم، با آنكه پيامبر از شكنجه: گفت به آتش و او مي( شخصي را)ديگر سوختن 

نبايد از . «3و  4/ نجم -وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي اِنْ هُوَ اِلّا وَحْيٌ يُوحي»ي  منع فرمود كه بر حسب آيه

 .نهيش سر پيچيد

گويم، اگر درست گفتم از  به رأي خودم مي: سيدند گفتي كالله پر ديگر آنكه چون از او درباره

وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ »: و حال آنكه خداي تعالي فرمود 1خداست و اگر خطا گفتم از شيطان است

 .«36/ اسراء -بِهِ عِلْمٌ

من در قرآن و سنت پيامبر در اين باره چيزي : ديگر آنكه چون از جده از او پرسيدند از ارثش گفت

وَ اُولُوا الْاَرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلي بِبَعْضٍ في »: يابم و اين دروغ صريح است زيرا خداي تعالي فرمود نمي

و اما در سنت ميان صحابه . اش در آيه معلوم نشده و نهايتش اينكه اندازه. «75/انفال -كِتابِ اهللِ

و . اند يره و محمدبن سلمه نقل كردهداده و اين را مُغَ( ارث)شايع بوده كه پيامبر به جده يك ششم 

يابم و براي او اين  با نادانيش به اين، برايش جايز نبود بگويد در كتاب و سنت چيزي نمي( ابوبكر)

داند، و از نادانيش نسبت به احكام زياد نقل  تعرض به كتاب و سنت حالل نبود به دليل اينكه نمي

 .شده

( گويند مي)اد در اين باره پاسخي دارند؛ اما از بريدن دست، اهل عن( هاي عُمري سني)اي از  و پاره

گردد حكم قطع است، يا شايد در  بكر برمي ي دست باشد و آنچه به ابي ممكن است از طرف بُرنده

كنيم به اينكه مُتَبادِر  و ما اين سخن را رد مي. مرتبه سوم بوده چنانكه رأي بسياري از اهل فقه است

و تا است زيرا اگر چنين چيزي بود بايد آن را مانند مطالب ديگر نقل كنند نه از نقل، خالف اين د

و باب تأويل باز شود چنانكه   صرف احتمال عقلي، و مانند آنكه بر هر نقلي ممكن است نقل شده

 .شود، نباشد امكان تمسك به چيزي از ظاهر آنچه نقل مي

و اينكه او گفته من . كند اوري و عمل ميو اما از سوختن به آتش اينكه مجتهد به گمان خود د

كنيم كه  اين سخن را نيز رد مي. اش مقبول نيست مسلمانم ثابت نشده نزد او، يا زنديق بوده كه توبه

يعني سزاوار . ال يُعذّب بِالنّار الّا ربّ النّار: از بيان پيامبر شايع است كه از سوختن به آتش نهي فرموده

 .كند، بغير از خدا كه صاحب آتش است نيست كه كسي با آتش عذاب

                                                           
 (.اهلل بدانند و اطالعت كنند به ظلم و جور هم مردم بايد اين شيطان را خليفه رسول) - 1
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بكر اينكه بر خالف صريح  اجتهاد براي ابي( به فرض: يعني)آيا رواست براي مجتهدي بعد از تسليم 

و اينكه او گفته من مسلمانم صريحاً نقل ! ي پيامبر اجتهاد كند براي ثابت كردن سخن خودش؟ گفته

تر گفتيم كه باز كردن  الف ظاهر نقل است، و ما پيشاش نزد او خ شده، اما احتمال ثابت بودن زندقه

مقتضي سقوط تمام آداب شرع است از اعتبار، ( كه كلمات و تاريخ را تأويل و دگرگونه كنيم)اين باب 

 .مانند اين( تأويل نمودني)شود در هر نقلي  زيرا ممكن مي

مدارك احكام بحث كرده و از  ي كالله و جده براي مجتهد است كه از درباره( گويند عامه مي)و اما 

آنكه بر آن احاطه دارد بپرسد، از اين جهت است كه اميرالمؤمنين در حكم مَذي به قول مقداد رجوع 

 .كرد و به فروختن امّهات اوالد به قول عُمر

كنيم به اينكه براي مجتهد اين رخصت نيست كه در دين با رأي خودش بدون  و ما اين را نيز رد مي

دليلي از اصول عمومي يا ظاهر يا مانند آن نظر بدهد، و همچنين سخنش كه براي تو  استناد به

در اين سخنش پرسش و تفحصي از ( ابوبكر)يابم با آنكه  چيزي در كتاب خدا و سنت پيامبرش نمي

بلكه به رأي خودش بدون علم و حجت گفته، ( گفتند و اگر كرده بود ديگرران به او مي)احكام نكرده 

و سرعتش در محروم . «36/ اسراء -وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»: كه خداي تعالي فرمودهبا آن

براي تو ارث در قرآن هست لكن : گفت بايد مي( ابوبكر)كردن جده بدون انديشه بوده، و حال آنكه 

( توجهي به احكام و بي)چنين خبر نداده ( ابوبكر)دانم، و بر او واجب بود، و چون  اش را نمي من اندازه

 .كتاب خدا ظاهر است( مخالفت با)جرئتش بر 

در آنچه داللتي بر ارث آن شخص ( خبر بوده، ابوبكر كه هميشه از احكام قرآن بي)گرفتيم آنكه، 

دانسته، ولي في الجمله اما از كجا فهميد كه در سنت نيست؟ زيرا ان  داشته از حكم قرآن نمي

ي اصحاب بود كه بايد  ي محفوظ باشد تا به آن رجوع كند، بلكه در سينها حكمي نبود كه در نوشته

واجب بود بپرسد پيش از آنكه در پاسخ از روي ( ابوبكر)پس بر او . ها رجوع نمايد هنگام نياز به آن

 .پس پاسخش حكم بغير ما انزل اهلل و مخالفت كتاب اهلل است. ناداني اقدام كند

دقت كند، به نفهميش از شناسائي روش استنباط از مداركش پي  آنگاه اگر كسي در اين پاسخش

دهد، و اين براي كسي كه بيماري عناد نداشته باشد روشن  برد كه بدون ترس و حيا رأي مي مي

 .است
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هاي ناصبيانه است، زيرا آنچه را كه تمام  به مقداد از دروغ( ع)رجوع اميرالمؤمنين ( نسبت)و اما 

مردي با شرم حضور بوده، چون ( ع)به آن معترفند اين است كه علي ( مريعُ)محدثين شيعه و سني 

را كه به عنوان )، از اينجهت امر فرمود مقداد (س)ي فاطمه  كرده از پيامبر بپرسد به مالحظه حيا مي

خواسته مقداد و  و با اين روش مي. )بپرسد، پس اين رجوع به مقداد نيست( ص)از پيامبر ( واسطه

 (.را هم به طريق پرسش نمودن در مسائل دين آگاه كند ساير اصحاب

آيا او كسي نيست كه در مرگ پيامبر شك ! و اما رجوعش به عُمر، چه وقت عُمر از فقهاء بوده؟

ترند اي عُمر  ي مردم از تو فقيه همه -كل الناس افقه منك يا عُمر حتي المخدرات: كرد؟، و گفت

تا علي به . 1اگر علي نبود عُمر هالك شده بود -يٌّ لَهَلَكَ عُمَرو شعارش كه؛ لَواْل عَلِ. ها حتي زن

اش  سويش باز گردد آنكه نفس رسول است و از كتاب جدا نيست در چيزي، و آنكه پيامبر درباره

. «181/ بقره -وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوابِها»: فرمايد و خدا مي. من شهر علمم و علي در آنست: فرمود

بدترين گروه روي زمين و كم حياترشان از ( ي عمُري)ها  لكن سني. ا را از درشان وارد شويده خانه

اهلل عليه مخالفت كنند كافرند به مقتضاي اين  خدا و رسولند، بلكه وقتي عُمر يا غير او با علي صلوات

كشت با اينكه او  كه مالك بن نُويره را( اهلل عليه لعنة)ها، كه از آن جمله است خالد بن وليد  دليل

ي آنكه با زنش هم بستر شود و در همان شب كه او را كشته بود با زنش هم  مسلمان بود بواسطه

شمشيري را كه خدا بر كافران كشيده : و گفت!!! بستر شد، نه ابوبرك او را كشت و نه عزلش كرد

تك اگر حكومت به من كنم، و عُمر اين كار را نپذيرفت و به خالد گف است من آن را در غالف نمي

ترين  زشت( همراهي ابوبكر با خالد زناكار از)و اين . رسيد تو را به اين كار محكم خواهم گرفت

 .كتاب خداست( احكام)مخالفت با 

اند كه  پس از تسليم شدن براي وجوب حد و قصاص بر خالد، چنين پاسخ گفته( عامه)در اين باره 

و زنا )ارتدادش محقق بود نزد او، و اينكه با زنش هم بستر شد  كشتن خالد او را از اين جهت بود كه

است، و گفته شده كه خودش او را نكشت بلكه بعضي  2ي جنگ از مسائل اجتهادي در صحنه( كرد

از همراهانش كشتند به خطا، به گمان اينكه مرتد شده، و شايد زنش را طالق داده بوده و مدت 

                                                           
اً اعتراف كرده كه ي هشتاد روايتي ارجمند از عامه است كه عُمر صريح در مجلد چهارم احقاق الحق صفحه - 1

 .مترجم -.رجوع شود. خالفت ق اميرالمؤمنين است
كه بر اينگونه مجتهدين و مؤسس اجتهادشان هزاران هزار لعنت حق باد، كه دين و سنت پيغمبر را تغيير داده و ) - 2

 (.اهلل عليهم جدا نمودند مردم را از قرآن و عترت صلوات
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اي از  ي گمانش، چنانكه پاره ي غلبه دليل بر رد او نيست بواسطه اش گذشته بود، و انكار عُمر عده

 .كنند اي ديگر را انكار مي مجتهدين پاره

اند خالف اين است و قصاص از قاتل  به اينكه آنچه را محدثين نقل كرده: كنيم اين سخن را رد مي

كُشت مگر به طمع زنش اند او را ن شود، به خصوص كه نقل كرده به احتمال ارتداد مقتول ساقط نمي

و همچنين به اينكه قاتل بعضي همراهانش . اند از مرتد شدن مالك و سببي غير از اين نقل نكرده

 دهد در حالي كه قاتل نيست؟ ي قصاص مي چگونه عُمر او را وعده. بوده نادرست است

پذيرش نيست، و  ي احتماالت معاندين است كه در خور و اما احتمال اينكه زنش مطلقه بوده از جمله

بكر معلوم است كه از روي گمان و اجتهاد نبوده، و همچنين تهديدش  اما انكار و اعتراض عُمر بر ابي

 ي اجتهادي است؟ ، آيا قصاص از قاتل مسئله(دليل بر زناكاري اوست)نسبت به خالد 

هر جا ( يتي درهر گونه بدعتي و جنا)هاي معاند اجتهاد را پناهگاه و دژي گرفتند كه  لكن ناصبي

آنچه كه مقتضي كفر پيشواهاشان هست يافتند در آنجا بگريزند، و گرنه چه جاي اجتهاد است در 

بر خالد )مرتد شده بود عُمر تهديد و اعتراض ( ره)اهلل، اگر مالك  برابر نصّ آشكار قرآن و سنت رسول

شده، اگر ابوبكر راهي براي كرد قطعاً، و چون اعتراض كرد در جوابش گفتندك مرتد  نمي( و ابوبكر

 .اين عذر بود( آوردن)داشت سزاوارتر به  ها ساختند مي اي كه ناصبي اين حيله

آن را ( ص)از لشكر اُسامه كه وقتي پيامبر ( اهلل عليه ابوبكر لعنة)است تخلف ( مطاعن)و از آن جمله 

از لشكر اسامة كنار  ملعون است كسي كه: تجهيز كرد در حال مرضش كه در آن رحلت كرد، فرمود

با آنكه خدايتعالي ! 1و در آن لشكر ابوبكر و عُمر و عثمان بودند، و ابوبكر و عُمر كنار رفتند. رود

 .«7/ حشر -ما آتيكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهيكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»: فرمود

اند نهايت آنكه شايد عُمر  شكر بودهپذيريم كه ابوبكر و عُمر داخل آن ل ناصب پاسخ داده كه ما نمي

و شايد مصلحت دين . بوده نه بطور اطالق بلكه از لحاظ امر پيامبر و همچنين براي اصالح كار دين

تر بوده كه عُمر در مدينه بماند و دستور عمومي را با رأي اجتهادي جايز است خصوصي  در اين بيش

 .كند

                                                           
 (.همين كتاب رجوع شود 63ي  به صفحه) - 1
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متضمن اين است كه پيامبر ابوبكر را امر به بيرون رفتن با كنيم كه روايت رسيده  و اين را نيز رد مي

جهّزوا جَيْش اُسامَة لَعَنَ اهلل المتخلّف عَنْ جَيْش »: گفت اسامه فرموده و پي در پي تكرار نموده، و مي

 .«اُسامه

با آنكه تخصيص عمومي را كه ناصب براي عُمر اقرار كرده شامل ابوبكر نيز بوده مقتضي خروجش 

در زمان )چيست؟ و اينكه گفته مصلحت اين بوده كه عمر در مدينه بماند عموم را با رأي خود از آن 

 .خصوصي كرده و باطل است( و حيات پيامبر

امر پيامبر به بيرون رفتنشان اگر نگوئيم عمومي است بلكه تعيين است، مخالفتش جايز : اما اوالً

 .نيست زيرا متخلف ملعون است

با رأي باطل است ( بخصوص در حضور خود پيامبر)ص دستور عمومي پيامبر تخصي: و اما ثانياً

ممكن نيست ادعاء تخصيص ( حرام و گناه كبيره است و)چنانكه در علم اصول مقرر است، با آنكه 

 !؟1براي مصلحت در اينجا، چگونه ابوبكر مصلحتي را فهميد كه پيامبر آن را درك نكرده بود

ها تخلف  آن دليل است حاالً و مآالً كه در آن شكي نيست اين است كه آنهائي به  و آنچه را قرينه

ديدند و براي اميرالمؤمنين مخالفت و ادعاء مقامش را در  نكردند مگر آنكه پيامبر را در حال مرگ مي

پروراندند، لذا وقتي پيامبر فرمود دوات و كاغذ بياوريد براي شما چيزي بنويسم كه هرگز  خاطر مي

از ترس اينكه مبادا پيامبر . گويد همانا اين مرد هزيان مي: نشويد بعد از من، عُمر گفت سرگردان

ها را باطل كند، كه تمام قضيه را بعد  كيد و مكر آن( وسيله هدايت گردد و)چيزي بنويسد كه 

 .شاءاهلل خواهيم گفت إن

نيست براي امكان رجوع به  زيرا تخصيص عموم اگر به محض رأي جايز باشد اينجا جايز: و اما ثالثاً

داند وقتي است  خود پيامبر و يافتن نظر و قصد عموميش را، زيرا عمل به رأي در نظر آنكه جايز مي

. ي آن اطالع از قرآن و سنت ممكن نباشد، و اينجا دانستن دستور پيامبر امكان داشت كه درباره

رموده با بودن خودش، خصوصاً يا چگونه براي مسلمان جايز است ترك كاري را كه پيامبر امر ف

 عموماً با قياس و رأي؟

                                                           
اهلل عليهما امر عمومي را با رأي خود خصوصي  مثل اينكه پيامبر در خيبر امر به جنگ نموده، و ابوبكر و عمر لعنة) - 1

 (.بر پدر و مادر اين گونه اجتهاد لعنت!! اند كرده و در جنگ فرار را صالح دانسته



 141نفحات الالهوت ص

مخالفتش در حكم به آنچه خدا فرو فرستاده، و ما در مقام شمار ( آثار نفاق و)اين مختصري است از 

جواز بر ( بر نفاق و)فراوان است، اين مقدار در داللت ( هاي ابوبكر مخالفت)ها نيستيم كه  مخالفت

 .لعن و كفرش كافي است
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 (*مطاعن ويژه دومي*)

گفته شد، ( هاي قبل در فصل)تر  ها پيش هاي عُمر كه بعضي از آن در قسمتي از مخالفت: بحث دوم

نقشه و )مانند استقاللش در دعوي امامت كه حق علي است، به حكم خدا و رسولش، و فراهم كردن 

اش،  اش، و پاره كردن نامه ي منعش را از ارث و نِحله وسيله (اهلل عليها سالم)براي زهرا ( حيله و اقدام

ها مخالف صريح كتاب خداست،  اش با كساني كه در آن بودند، تمام اين ي سوختن خانه و اراده

آوريم، از آن جمله است شدت نادانيش به احكام شرع و جرئتش در  ها را مي اي ديگر از آن اكنون پاره

 .دستور داد زني ديوانه و زني ديگر حامله را سنگسار كننددستور دين بدون علم، كه 

لَوْ ال : عُمر گفت. ها برداشته شده تو بر آنكه در شكم او است راهي نداري قلم از اين: فرمود( ع)علي 

و اين داللت بر نهايت نادانيش دارد كه حكمي . اگر علي نبود عُمر هالك شده بود. عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَر

 .دانست دانند نمي هاي فقهي مي ضروريات دين است و افراد طلبه را كه از

به غير ما ( نمودن)باكيش در مخالفت با شرع مطهر و حكم  داللت دارد بر بي( اين كارهاي عُمر)و 

انزل اهلل، چرا توقف نكرد تا از حُفّاظ دين و اهل ذكر بپرسد؟ ناصبي پاسخش اين است كه از حمل و 

ي مبالغه  شد، براي اين بود كه بواسطه اگر علي نبود عُمر هالك مي: اينكه گفت و. جنون آگاه نبود

اين سخن بطالنش ظاهر است زيرا او امر به رَجم و سنگسار . افتاد نكردن در تحقيق به مشقت مي

و اگر (. اطالع بودم و عمر خودش نگفت از وضع و حال آن دو زن بي)كردن ديوانه و زن باردار كرد 

گفت او امر به رجم كرد و علي به او خبر داد  گويد جايز نيست، بايد مي د كه آن ناصبي ميچنان بو

 .كه يكي ديوانه و ديگري باردار است

به او كه ترا بر آنچه در شكم دارد راهي نيست تصريح است به اينكه او ( ع)ديگر آنكه فرمايش علي 

ش كه اگر علي نبود عُمر هالك شده بود، به جنون و حمل آگاه بوده و جاهل به حكم، و نيز گفتن

 (.به حمل و جنون)دليل است بر اينكه آگاه بوده 

شود مانند اينكه؛ هالك شدم و با زنم در روز ماه  و هالك در ارتكاب عمل حرام غالباً استعمال مي

 .رمضان نزديكي كردم و مانند اين شايع است

زن را زياد قرار دهند، و گفت هر كه چنين كند مهريه  هايش مانع شدن از اينكه مَهر و ديگر از ناداني

كني از آنچه خدا  تا آنكه زني برخاست و گفت چگونه ما را منع مي. دهم المال مي را گرفته به بيت
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. «24/ نسآء -الخ... وَ آتَيْتُمْ اِحْد يهُنَّ قِنْطاراً فَال تَأْخُذُوا»: براي ما حالل كرده در كتابش كه فرمود

اند؛ گرفتن مهريه و  ها، و اينكه گفته تراند حتي زنان در خانه ي مردمان از عُمر با فهم همه :پس گفت

ند، از راه تواضع بوده، باطل بودنش  ي معاش، و همه از عُمر داناتر المال دادن براي صرفه به بيت

كني  ن ميزيرا منع و نهي براي تحريم است از اين جهت كه آن زن گفت چگونه مَنعما 1ظاهر است،

گويند مقابل كردن منع با  ها مي از آنچه خدا براي ما حالل كرده، و اگر چنان بود كه آن ناصبي

را به   حالل خطا بود زيرا با اين تقدير باز حالل بود، ديگر آنكه چگونه براي او روا بود كه مهريه

تر است، زيرا زن مالك  زشترا حالل بداند بدتر و ( كار خود)المال بدهد؟ به هر حال اينكه آن  بيت

المال سپردن حرام بودنش معلوم است در كتاب و سنت؛  مهريه است و مال او را گرفتن و به بيت

باكي است نسبت به  اهلل و بي تغيير شرع مطهر و جرئت بر رسول( بدعت گذاري و)لكن عُمر عادتش 

 .گفتار و كردارش چنانكه پس از تأمل واضح است

زيرا به فرض . شده كه همه از عُمر داناترند براي شكسته نفسي بوده باطل است و اما اينكه گفته

صحت اين سخن، زن خطا گفته و عُمر درست، پس چگونه جايز است خودش را در برابر زني كه به 

خطا به او اعتراض كرده در برابر حكم شرعي اينقدر پائين بياورد؟ آيا اين كار كشاندن آن زن در راه 

و )عباس  ؟ بعالوه كسي كه آشنا است به اينكه عُمر اينقدر بداخالق و تندخو بود كه ابنخطا نيست

خواهد . ترسيد در گفتن مسائل شرعيه به او كه كتاب و سنت بر آن گواه بود مي 2(ساير اصحاب

يافت كه گفتن آن عبارت نبود مگر آنكه موجب رسوائي و نشان ناداني اوست و با اين روش خواست 

 .ا برهاندخود ر

به جان خودم سوگند كسي كه نادانيش نسبت به كتاب خدا و سنت رسولش تا اين حد باشد ادعاء 

 .ترين سفاهت است از بزرگ( ساختگي و)اجتهادش 

ي زنان را، كه مكرر در منبر گفت؛ اي مردمان  ي حج و متعه و از آن جمله است حرام كردنش متعه

كنم و مرتكب را عقوبت  ها نهي مي ها را حرام و از آن من آن سه چيز است كه زمان پيامبر بودند و

ها است بر  ترين دليل ، و اين از محكم3ي حج و حيّ علي خيرالعمل ي زنان و متعه خواهم كرد، متعه

                                                           
ايا در مكتب كدام يك از انبياء تغيير . ده شودسازند پرسي هاي چرند را مي هاي ملعون كه اين جواب بايد از ناصبي) - 1

 (. ايد اهلل عليه از تواضع شمرده كه شما جهل و تغيير احكام قرآن را بدست عمر لعنة. شد احكام از تواضع محسوب مي
 (.نيز رجوع شود 68ي  به صفحه) - 2
 (.484شرح تجريد قوشچي ص ) - 3
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حالل كرده من ( ص)اهلل  كفرش، زيرا كسي كه در جمعيت مسلمانان فرياد زند كه آنچه را رسول

و بر خالف شرع عقوبت كند كافر و از ( و شرع را تغيير دهد)ر را رد كند كنم و دستور پيامب حرام مي

 . بدترين كفار است

برداري از  و همين دليل كافي است كه او معتقد به نبوت و شرع اسالم نبوده و اينگونه امور پرده

به ان اند اين نهي بعد از آن بوده كه گمان اجتهاديش  هاي كم خرد گفته ناصبي. 1كارهاي او است

آيا براي رد . و اين شگفت و غريب است!! 2رسيده و مجتهد تابع چيزي است كه گمانش ايجاب كرده

كفر و الحاد در ( ايجاد)ي وحي از خدا، و  بر رسول خدا و حرام كردن آنچه حالل فرموده بواسطه

 !تواند راه و عذري باشد؟ اين چگونه اجتهادي است؟ دين، اجتهاد مي

كنم، و  ز است كه در زمان رسول اهلل حالل بوده و من از آن نهي و حرامش ميسه چي: و او گفت

بوده و ( حالل)اهلل  دهد بعد از تصريحش به اينكه در زمان رسول حرام كردن را به خودش نسبت مي

گويد گويا اين عبارت را نفهميده كه نصّ و دليلي است  از اين گفتن باكي ندارد، و آنچه ناصبي مي

اهلل  ها در زمان رسول كند و آن تأويل بر اينكه او آنچه را كه پيامبر حالل كرده حرام مي غير قابل

( هاي عُمري)اي كه به نقل شيعه و سني  اند، پس چه مجالي براي اجتهاد هست در مسئله بوده

و آيا به بكر باقي مانده و تا زمان عُمر،  اهلل بوده و تا زمان ابي متواتر است به اينكه در زمان رسول

 !شود؟ قول عُمر جواز نسخ شرع و تغييرش بعد از پيامبر ثابت مي

/ بقره -فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَديِ»: ي حج كه صريح قرآن است و اما متعه

116». 

اند  جماعتي از تابعين نقل كردهي زنان، مفسرين از ابن عباس و سُدّي و سعيدبن جبير و  و اما متعه

 .«24/نسآء -فَمَا اسْتَمْتَعْتَمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ»نسبت به اين آيه؛ 

ابن عباس قرآني به من داد و گفت اين بر : ثعلبي در تفسيرش از حبيب بن ثابت نقل كرده كه گفت

 .مْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلي اَجَلٍ مُسَمّيقرائت اُبي است و در آن قرآن چنين ديدم فَمَا اسْتَ

                                                           
 (.72/ ي بقره سوره -.نومُتُكْتَ مْتُنْما كُ جٌرِخْمُ اهللُوَ) - 1
هاي بعد، به جهت عالقه به  ها در تاريخ اصالً در ان زمان اين قواعد بعنوان اجتهاد مرسوم نبوده، بلكه ناصبي) - 2

ي  ها ساختند، همين قلعه هاي ابوبكر و عمر، تنها راهي كه براي توجيه باطل كارهاي حرام آن كفر و پيروي از بدعت
 (.د شيطاني بودشيطاني و پناهگاه اجتها
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ي نسآء  مگر سوره: و به سندش از ابي نضره نقل كرده كه گفتك از ابن عباس پرسيدم از متعه گفت

. خوانم گفتم من اينطور نمي. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلي اَجَلٍ مُسَمّي: گفت. چرا: خواني؟ گفتم را نمي

 .اش فرستاده(همراه تفسير)بخدا سوگند كه خدا اينگونه : س گفتابن عبا

ي فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ نسخ  از او پرسيدم آيا آيه: بن عتيبه نقل كرده كه گفت و به اسنادش از شعبه از حكم

 :علي بن ابيطالب گفت: بعد حكم گفت. نه: شده؟ گفت

 .شقيّ و بدبخت شد مگر كرد زنا مرتكب نمي اگر عُمر متعه را نهي نمي

از زنان اگرچه در اصل لغت به معني لذت بردن ( گيري بهره)و مؤيد اين مطلب است كه استمتاع 

 .است لكن حقيقت شرعيه در ازدواج و نكاح شده

اند كه مراد از آن نكاح  ها گفته از مفسرين و غير از آن( ي عُمري)ها  بعضي از متأخرين كم خرد سني

اين سخن از . ه باشد منسوخ است، و ابن عباس از اين نظرش برگشتهمتعه نيست، و به فرض ك

، وگرنه ( ي بدعت و ادامه)ي آن  ي عناد و انكار بديهيات است براي نگهداري نهي عُمر درباره جمله

ي از خودشان  ي ادعاء باطلي، كه آنچه را كه پيشتر از اخبار رسيده چگونه آيه منسوخ است بواسطه

 .و مخالف با آن استنقل كرديم معارض 

 -عبدالرزاق به من خبر داد كه ابن جريح: مسلم در صحيحش از حسن حلواني نقل كرده كه گفت

عطاء به من خبر داد كه جابربن عبداهلل براي عُمر آمد، ما به منزلش رفتيم، حاضرين : گفت -خديج

و ( ص)خدا   زمان رسول آري ما در: هائي كردند، سپس سخن از متعه به ميان آمد، گفت از او پرسش

 .بكر و عُمر متعه كرديم در زمان ابي

اند كه عُمر آن را  و همچنين بخاري و حميدي نقل كرده. و مانند اين به طرق متعدده روايت شده

 .باطل كرد

اهلل كه بوديم متعه  ما با رسول: و در جمع بين صحيحين از جابربن عبداهلل روايت شده كه گفت

خواسته  خدا براي رسولش هر چه را مي خواسته و هر طور مي: كاردار شد گفتچون عُمر . كرديم

كرده، قرآن در محل نزول خود فرود آمده، شما حج و عمره را براي خدا چنانكه امر كرده  حالل مي

تمام كنيد و نكاح اين زنان را واگذاريد، مردي را نزد من نخواهند آورد كه زني را با مدت نكاح كرده 
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در اين حديث عجيب و غريب اگر كسي دقت كند كه !!! 1كنم گر اينكه سنگسارش ميباشد م

خواست، معلوم  خواست هر طور كه مي كرد هر چه را مي خدا براي رسولش حالل مي: گويد مي

شود كه واقف بر حدودي كه خدا از حالل و حرام بر رسولش فرستاده نبوده، و اين نهي را  مي

به فرض اينكه متعه حالل . ها دفع كنيد گويد حدود را با شبهه شته كه ميتشريعي از خودش مقرر دا

و بعنوان دفاع از دين )نبود علي االقلّ شبهه كه بود، چگونه جايز است مسلماني بر منبر پيامبر 

اي از خودش تأسيس كرده باشد، و اين عجيب نيست  چنين سخني بگويد مگر آنكه دين تازه( پيامبر

اگر من مبعوث به رسالت : اند كه پيامبر فرمود روايت كرده( جَعلِ)ي عُمر  درباره (عامه)با آنكه 

خدا جبرئيل را فرستاد ببيند عُمر از خدا راضي است چنانكه : و اينكه. شدي شدم اي عُمر تو مي نمي

 !!خدا از او راضي است

كرد اگر پيامبر  جده ميها را س و مانند اين سخنان رسواي كفرآميز نزد هر مسلمان، عُمر وقتي بت

 !!!بود( از جانب شيطان)شد نبيّ بزرگي  مي

به جان خودم كسي كه دلش سالم از بيماري باشد در كفر عُمر و جرئتش بر خدا و رسولش و نفهمي 

 .همين اعتقاد كافي است( داشتن)پيروانش و بيرون رفتنشان از دين، 

ما با يك مشت خرما و آرد : كرده كه گفت و در جمع بين صحيحين از جابر از طرق ديگري روايت

كه  2كرديم بكر و مدتي هم در زمان عُمر تا نهي كرده بود متعه مي و ابي( ص)در زمان رسول اهلل 

 .عُمر براي خاطر عُمر پسر حريث وقتي متعه كرده بود نهيش كرد

كر و مدتي هم در ب و در جمع بين صحيحين با سندهاي زياد مباح بودنش را در زمان پيامبر و ابي

 .زمان عُمر نقل كرده

ي زنان در قرآن نازل شده و  متعه: و احمدبن حنبل در مُسندش از عِمران پسر حُصَين نقل كرده كه

ما آن را دانسته و در زمان پيامبر به آن عمل كرديم، و حرام بودنش در قرآن نيامده و پيامبر هم از 

 3.آن نهي نكرده تا از دنيا رفت
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پرسنده . حالل است: ها گفت ي زن از پسر عُمر پرسيدند از متعه: ح ترمذي است كه گفتو در صحي

اگر پدرم از آن نهي كرده اما رسول : پسر عُمر گفت! پدرت از آن نهي كرده: گفت. از اهل شام بود

 ؟1خدا آن را مقرر داشته، آيا ما سنت را واگذاشته سخن پدرم را بگيريم

ي  شش نفر از صحابه و شش نفر از تابعين قائل به مباح بودن متعه: محمدبن حبيب بختري گفت

المقدس چهل و چند حديث  الدين پسر شريف شافعي در بيت اند، و خواندم بر عالمه كمال زنان بوده

: ي مشرفه استخراج كرده بود، از آن جمله بود اي ساكن مدينه را كه حافظ ابن حجر عسقالني مراغه

دو متعه بودند در زمان رسول اهلل و باقي ... بكر  اهلل و بقيتا علي عهد ابي د رسولمتعتان كانتا علي عه

 .بكر تا مردي آمد و با رأي خودش حكم كرد آنچه را حكم كرد بودند تا زمان ابي

عالوه از آنچه ! گويد منسوخ است؟ اش آمده چگونه مسلمان مي پس حكمي كه اينگونه اخبار درباره

 .روايت كردهشيعه با آن زيادي 

و براي كفر عمر . در اين باره كتابي مستقل دارد و همچنين غير او از مشايخ اماميه( قده)شيخ مفيد 

براي باطل ( در اين كتاب)و هم آنچه را كه نوشتيم . و كفر پيروانش انكار همين مسئله بس است

ده مگر براي كسي كه بودن عذرهاي اهل عناد كافي است، و مجالي براي گمان در اين مسئله نمان

 .ها است بخواهد براي تغيير شرع و تحريف قرآن اقدام كند؛ چنانكه عادت يهود و مانند آن

كرد كه جايز نبود، مانند اينكه شانزده هزار  هائي مي المال خرج و از كارهاي ديگرش اينكه از بيت

كرد، از  ه تحريم ميداد و خمس اهل بيت را كه خدا واجبش فرمود درهم به عايشه ماهيانه مي

ناصبي ! ام بعنوان قرض گرفته: المال هشتاد هزار درهم برداشت چون به او اعتراض كردند گفت بيت

در عذر اين سخن گفته كه اين كار از لحاظ اقتضاء مصلحت و اجتهاد بوده با آنكه حرمت عطا كردن 

ي آن بوده  حروم كرده بواسطهالمال ثابت نشده و شايد او اهل بيت را كه از خمس م به زن از بيت

كه از لحاظ اجتهادش به معارضي برخورده از نصّ كتاب، و مخالفت در اينگونه كارهاي ظنّي موجب 

 !قَدح و مالمت نيست

المال اگر برايش سببي مانند جهاد و نظاير  زيرا عطا كردن از بيت! هاي عجيب است و اين از پاسخ

ال مسلمين است و پيامبر مصارفش را چنانكه در آن اختالف آن نباشد حرام است قطعاً، زيرا آن م
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نباشد معين فرموده، و خمس نصّ قرآن است كه احتمال تأويل در آن نيست، چه مجالي براي 

 اجتهاد در مقابل كتاب خدا خواهد بود؟

و از عجايب اين است كه اجتهادهاي عُمر غالباً خالف صريح قرآن است، در حالي كه نصّ كتاب 

لق به حقوق اهل بيت است، اجتهاد و ظنّش بر ضايع كردن اين حقوق قرار گرفته و معارضاتي متع

برايش فراهم شده، و بعد از اين ظنّ و اجتهادي ديگر براي صرف اين حق در غير محلش پيدا 

پيرو گمان ( مجتهد مطلق در نفاق و)و در اين باره بر او باكي و جاي اعتراضي نيست چون او !!! شده

 .ستا

و شايد اينگونه اجتهاد از اين راه باشد كه براي او بر اثر اجتهادش ظني حاصل شده كه پيامبر است 

و براي او معارضي پيش آمده كه با قول خداي تعالي و خاتم النبيين معارضه نموده، شرع رسول را 

ده مانند نماز تَراويح نسخ و حرام را حالل نموده و در ازدواج حد بكار برده، و حالل كند آنچه حرام ش

هائي در حد امكان براي دشمني با اهل بيت و ضايع كردن حقوقشان و دقت نظر  و بكار بردن حيله

شوري كرد و غير آن، زيرا ( سقيفه و)و كنار زدن امامت از او چنانكه در ( ع)در آزار اميرالمؤمنين 

اين حال پيرو شرع مصطفي و مطيع ممتنع است كسي چنين سخناني بگويد و اينگونه كارها بكند با 

كتاب خدا باشد؛ و سخن اين ناصب فاجر كه مخالفت در امور ظنيّه موجب قدح نيست درست، اما 

ي  صريح قرآن چگونه ظنّي است؟ اگر چنين باشد اين احتمال گسترده خواهد شد حتي درباره

 .هواهلل احد قل

اند كه شرع و دين و امامت را  ند و خواستها ها راهي پيش گرفته اينكه اين ناصبي: ي سخن خالصه

ها صادر شده، و باكي ندارند از  هاشان و آنچه از آن هاي پليد و سخن منطبق كنند با كارهاي اين بت

ي با آن باشد، و از مقتضيات عقل منحرف شدند و خدا و رسول را  آنچه در آن خالف حق و مكابره

 .در تحقيق حق و از بين بردن باطلمراقبت نكردند نه در حقوق اهل بيت و نه 

 .هاي عُمر كافي است براي آگاهي اين مقدار از مخالفت
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 (*مطاعن ويژه سومي*)

هايش بر خالف آنچه از طرف خدا آمده و  هاي عثمان و حكم در مختصري از مخالفت: بحث سوم

ر هر چه با آن دو رفيقش شريك است د( منافقانه)آن بسيار است، و شكّ نيست كه در كارهاي 

اي از كارهاي زشت و  اند زيرا او پشتيبان و ياورشان بوده، اكنون به پاره كتاب خدا مخالفت كرده

كنيم؛ از آن جمله است كه در كارهاي مسلمين كساني را به حكومت گمارد  هايش اشاره مي مخالفت

از لحاظ رعايت  كه شايسته و امين و مورد اعتماد نبودند كه فسق و فسادشان آشكار بود و او

زد، در حالي كه عُمر او را ترسانده بود كه ممكن است بر زيان و  خويشاوندي خود را به ناداني مي

انكارش اجتماع كنند، از جمله كساني را كه حكومت داد، وليد بن عُقبه متظاهر به نوشيدن شراب و 

/ سجده -ناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً اليَسْتَوُنَاَفَمَنْ كانَ مُؤْمِ»: نازل شده( اين آيه)اش  فسق بود كه درباره

18». 

اهلل عليه است، و حكايتش با  و فاسق وليدبن عقبه لعنة( ع)اند كه مؤمن در آيه علي  مفسرين گفته

 -اِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا»: ي او است ي نزول اين آيه مشهور است، و نيز درباره علي درباره

: كه در زمان حكومتش در حال مستي به نماز ايستاد و رو به عقب كرد و گفت. «6/ حجرات

 .1نه نمازمان همين بود كه خوانديم: گفتند. خواهيد نماز را زياد كنم براي شما مي

سعدبن عاص را حاكم كوفه كرد و چه بسيار كارهاي منكر و ناروا از او صادر شد، ( عثمان)و 

خواهد وامي  گيرد و هرچه مي مي  خواهد از آن است هرچه مي گفت اين منطقه بوستان قريش مي

گذارد، تا آنجا كه به او گفتند آنچه را خدا به ما عنايت فرموده بوستان خود و خويشانت قرار 

اش  و كار به آنجا كشيد كه از داخل شدن در دارالحكومه منعش كردند و با عثمان درباره! دهي؟ مي

ستند عثمان را خلع كنند تا ناچار شد تقاضاشان را پذيرفته او را عزل خوا بطوري سخن گفتند كه مي

ي  سرح را حكومت مصر داد و اهل مصر با او درباره كند از روي ناچاري نه اختياري، و عبداهلل بن ابي

ها را باز گرداند، سپس  بكر آن بواسطه انتخاب محمد ابن ابي( منافقانه)هايش سخن گفتند تا  خالف

را و هر كه ( بكر بن ابي)نوشت كه در مقامت مستقر باش و دستور داد محمد ( اش به والي)محرمانه 

 .سبب محاصره و كشتن او شد( ي عثمان منافقانه)، و همين نامه 2با او است بُكشد
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معيط  بزرگ بوجود آمد، و فرزندان ابي( هاي)معاويه را حكومت شام داد كه از او آن فتنه ( عثمان)و 

ن مردمان سوار كرد با آنكه عُمر نهيش كرده بود، در اين باره آن ناصبي پاسخ داده است را بر گرد

كه خدا رويش را سياه كند؛ به اينكه وليد را به گمان اهليت به كار گمارد و براي والي الزم نيست 

ي همه آن كساني  معصوم باشد و چون از او فسق آشكار شد عزلش كرد و اين جوابي است درباره

ها را حكومت داد كه ظاهر الصّالح بودند اگر چه در باطن صالح نبودند، و خويشان را چون  ه آنك

 .معيط منع كرده باشد پذيريم كه عُمر او را از فرزندان ابي شايستگي داشتند حكومت داد و ما نمي

هل بود و كنيم به اينكه حال وليد در فسق آشكارتر از گفتن است چگونه ا ما اين سخنان را رد مي

وَ اَمَّا الَّذينَ فَسَقُوا فَمَأْويهُمُ النّارُ »اش اين آيه نازل شد  فخر كرد درباره( ع)حال آنكه چون بر علي 

اِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ »تا آخر دو آيه، و همچنين . «24/ سجده -كُلَّما اَرادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْها اُعيدُوا فيها

المصطلق فرستاد و  وقتي نازل شد كه پيامبر او را بعنوان مصدّق ميان بني« 6/ اتحجر -بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

به )خواهند با او بجنگند، برگشته و  اي داشت، چون او را استقبال كردند گمان كرد مي ها كينه او با آن

ته ها مرتدّ شدند و زكوة ندادند، كسي كه حالش اين است چگونه عثمان او را شايس آن: گفت( دروغ

 حكومت و سرپرستي دانسته؟

حيا، و شك نيست  ي تعجبمان از پاسخ اين ناصب فاجر كم كنيم به اندازه ما از كار عثمان تعجب نمي

كسي كه در عناد و مكابره به اين حد برسد دوائي ندارد مگر شمشير، راست فرمود پيامبر؛ وقتي حيا 

بن ابي سرح آشكارتر از اين است كه به آن حال معاويه و عبداهلل ا. خواهي بكن نداري هر كار مي

وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ »آگاهي دهند، و سخن خدا كافي است در واجب بودن دور كردن دشمنان پيامبر 

 .اميه هستند اند مراد از درخت بني مفسرين گفته. «64/ اسرائيل بني -فِي الْقُرْآنِ

/ بني اسرائيل -وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتي اَرَيْناكَ اِلّا فِتْنَةً لِلنّاسِ»: و خوابي را كه پيامبر ديد كه خدا فرمود

رود اندوهگين و  مراد به آن اين است كه روايت شده پيامبر ديد بوزينه بر منبرش باال مي. «64

بعد از او، و گيرند  اميّه لعنهم اهلل منبرش را در اختيار مي اند كه بني غمناك شد، و اين را تأويل كرده

معيط را بر گردن مردم سوار  كه اگر حكومت را گرفتي فرزندان ابي 1سخن عُمر به عثمان روز شوري

گندم ( پيمانه)مكن، بعد از آنكه زبير را سرزنش كرد كه اگر او برنده شود با مردم براي يك كَيلَه 

است معروف و مشهور  يك روز انسان و يك روز شيطان: ي طلحه گفت كند، و درباره منازعه مي
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تر چيزي است به  شود، شبيه گويد در اين پاسخ و مانندش تسليم نمي است، سخن اين ناصب كه مي

اينكه كسي چشمش را روي هم گذارد وقتي كه آفتاب باال آمده و بگويد ما تسليم نيستيم كه آفتاب 

تر از  اينگونه كارهاي زشتبر آمده، و گرنه چگونه بر كسي كه جوياي حق و پوياي راه انصاف باشد 

العاص را كه پيامبر رانده و بيرون كرده  ترين كارش اينكه حكم ابن ابي ماند، و قبيح كفر پوشيده مي

با آنكه پيامبر او را به طائف تبعيد كرده و فرموده بود در جائيكه من  1بود دوباره به مدينه باز گرداند

اهلل  كر و عُمر او را باز نگرداندند و عثمان با حكم رسولهستم تو هرگز نبايد باشي، در حالي كه ابوب

باكانه مخالفت كرد و از اينكه اين كار آزار پيامبر است حذر نكرد، و دوستي كرد با آنكه  بي( ص)

ي با خدا و رسول كرد، كه نه مؤمن به خدا و رسول است و نه به عالم آخرت، و  دشمني و محادّه

 .كافر است

از پيامبر اجازه گرفته بود ( عثمان)صب پاسخ داده كه او را از اين جهت برگرداند كه از اين هم آن نا

اش داده بود و در زمان پيامبر اتفاق نيفتاد كه او را باز گرداند تا كار به دست ابوبكر و عُمر  و او اجازه

تا چون ( قبول نكردند و درخواست او را)ها در ميان نهاد از او گواه خواستند  با آن( عثمان)افتاد، چون 

او را با علم خودش حكم كرد برگرداند؛ اين ( اجتهاد كرد و)حكومت به دست خودش رسيد ( عثمان)

گفته كه نه از كسي اين سخن شنيده ( قده)جواب باطل بودنش آشكار است چنانكه سيد مرتضي 

هم چنين دليلي را  و خود عثمان كذاب)شده و نه در كتابي ديده شده و نه محل نقلش معلوم است 

 .اند ي مردمان خالفش را نقل كرده و همه( نقل نكرد

چون بعد از فتح به مدينه  2واقدي از چند طريق مختلف نقل كرده و غير او نيز، كه حَكم  پسر عاص

آمد پيامبر او را به طائف تبعيد كرده فرمود با من ابداً نبايد در محلي ساكن شوي، زيرا او با دشمني 

پيغمبر تبعيدش : گرفت عيب مي( ص)ي راه رفتن پيغمبر  كرد تا آنجا كه در نحوه مبر تظاهر ميبه پيا

نزد پيامبر آمد ( براي بازگرداندنش)شناختند، پس عثمان  اهلل مي ي رسول كرد، و همه او را رانده شده

باز گرداندنش  ي ها درباره بكر و عُمر با آن اش سخن گفته پيامبر نپذيرفت، در زمان ابي و درباره

كني بازش  اهلل بيرون كرده مرا امر مي كسي را كه رسول: سخن گفت با او تندي كردند و گفتند

اهلل، پس بپرهيز اي پسر عفّان كه ديگر به  گردانم، من ايمان ندارم به گفتار كسي جز پيمان رسول

ند اين ناصب بياورد، من در اين باره سخني بگوئي، با اين حال چگونه جايز است كه سي عذري مان

                                                           
 (.225 -5/27انساب االشراف، بالذري ج ) - 1
 (.به كتاب االستيعاب، اسدالغابة، االصابه مراجعه فرمائيد -چلپاسه كثيف -ي شرح حال حَكم براي مطالعه) - 2
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بود، چرا عثمان اين عذر را پيش ابوبكر و عُمر نياورد تا خود را از ( و تبعيد)و اين جريان آن پيش آمد 

 !ها برهاند؟ سرزنش آن

و طلحه و زبير و سعد و عبدالرَّحمن و عمّار نزد عثمان ( ع)او را بازگرداند علي ( عثمان)با آنكه وقتي 

و مَعادت متوجه  1ز گرداندي كه پيامبر بيرونش كرده بود، ما تو را به ياد اسالمكسي را با: آمده گفتند

هاي پيش از تو طوري بودند كه كسي به  كنيم اگر براي خود معاد و بازگشتگاهي قائلي، حكومت مي

 .ي تو بيمناكيم ها در اين باره سخن گويد، اين چيزي است كه ما از خدا درباره طمع نيفتاد با آن

ي سخني كه از  دانيد، پيامبر او را خارج كرد بواسطه خويشاونديش اين است كه مي: ن گفتعثما

، بودن او ميان مردمان به شما زياني ندارد با آنكه بدتر از او هم ميان مردم 2حَكَم به او گفته بودند

: عُمر گفتداني كه  آيا مي: سپس فرمود. يابم بدتر از او نمي: اهلل عليه فرمود هست، علي صلوات

عثمان فرزندان معيط را بر گردن مردمان سوار خواهد كرد به خدا سوگند كه اگر چنين كند او را 

دهم  و من به او توانائي مي 3ها خويشي ندارد هيچ يك از شما مانند من با آن: كشند؟ عثمان گفت مي

دا سوگند بدتر از اين بخ: خشمناك شده فرمود( ع)كنم او هم بكند، علي  كه هر كار من با مردم مي

آوري اگر سالمت بماني، ديري نخواهد اي عثمان بگذرد  براي ما مي( هائي مشكالت و گرفتاري)

 .در دنبال دارد( هائي فتنه)مگر اينكه خواهي ديد اين كارت چه 

اند، پس كجا است آنچه را  نقل كرده( عامه)ها كه مورخين و روايت كنندگان اهل سنت  و مانند اين

ها كه با  و آن( ع)به دروغ ساخته؟ چرا عثمان به اميرالمؤمنين ( براي جوابگوئي شيعه)اين ناصب كه 

خدا و اسالم و : او بودند اين جواب را نداد و آبرو و دينش را از لعن و سرزنش نرهاند وقتي گفتند

ي كه اقدام شود مگر به كس آوريم؟ زيرا چنين سخن اعتراض آميزي گفته نمي معادت را به يادت مي

عالوه بر آنچه گفتم اين است ( ناصبي)به كفري كند؛ و از آنچه داللت دارد بر باطل بودن اين پاسخ 

داد براي بازگرداندن  كه عثمان با شدت حرصش در بزرگداشت خوشاوندانش، اگر پيامبر به او اذن مي

گذاشت به شب  روز بود نمي گذاشت صبح شود كه او را برگرداند و يا اگر نمي( عثمان)حَكَم در شب، 

كند كه مانند عثمان كسي  بكشد با نزديكي راه بين طائف و مدينه، آيا هيچ خردمندي تصور مي

                                                           
 (.بياورند و بگويند اگر به معاد قائلي... م را بياد عثمانچقدر اسالم فراموش گشته بود كه بايد اسال) - 1
خواهد بگويد يعني پيامبر اشتباه فهميده و خالف قضاوت نموده، و كالم نقل شده را از حَكم نفي  عثمان مي) - 2

 (.نمايد
 (.ها شدّت گرفتارياهلل عليهم در  در آسايش بودند، و خويشان و عترت پاك پيامبر صلوات... خويشان كافر عثمان) - 3
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از دشمنش شفاعت كند و پيامبر به او جواب مساعد بدهد و او تا ( ص)اهلل  جرئت كند كه نزد رسول

متصديان ترويج اباطيل و دروغ ( وناصبيان )پيامبر زنده بود براي بازگشت حَكم اقدامي نكند؟ لكن 

 .اي ندارند بافان جز اين حيله

واجب بود از حَكم ( ص)ي اقتداء به رسول اهلل  تر از اين دليل اينكه بر عثمان بواسطه باز روشن

ال تَجِدُ قَوْماً »: دوري گزيده و از او بيزار بوده و لعنش كند و همچنين براي اطاعت دستور خدا كه

مْ اَوْ اهللِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُؤآدُّونَ مَنْ حادَّ اهللَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا اباءَهُمْ اَوْ اَبْناءَهُمْ اَوْ اِخْوانَهُيُؤْمِنُونَ بِ

بود تا كافر به خدا و آخرت  و رعايت دين و اسالمش اگر مسلمان مي. «22/مجادله -عَشيرَتَهُمْ

 .نباشد

بر كسي خشمگين شد جايز باشد دوستي او را نگهداشت و شفاعتش  پيامبر پادشهاي نبوده كه اگر

. «3 -4/ نجم -وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي اِنْ هُوَ اِلّا وَحْيٌ يُوحي»: كرد، بر حسب اين گفتار خداي تعالي

در مخالفت با كتاب خدا و ( عثمان)تراشيد مانند سابق كه  و اگر اين ناصبي منافق باز عذري مي

اش بود از اين دروغ صريح و  تر به مكابره جتهاد كرده و مجتهد تابع ظن خودش است اليقرسولش ا

 .افتراء قبيح

به چهار . و از جمله خطاها مقدم داشتن خويشانش است به دادن مال زياد از حق مسلمين و فيئشان

كَم صدهزار دينار داد براي ازدواجشان، و به مروان پسر حَ( 444/444)نفر از قريش چهارصد هزار 

 -كَيْ ال يَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِياءِ مِنْكُمْ»: ها با آنكه خداي سبحان فرمود دينار داد و غير از اين

اند به اينكه گزينش خويشاوندانش به مال زياد از  هاي معاند در برابر اين گفته ناصبي. «7/حشر

 .دارائيش زياد بودالمال نبوده بلكه از مال شخص خودش بوده زيرا  بيت

اساس و دور از عدالت و  بي)فاجر كه چگونه چنين پاسخي ( ناصبي و)شگفت است از اين گروه 

 .گويند هاشان خالف آن هست مي كه در كتاب( سازند و در حالي تقوي مي

دادند من هم با اين  واقدي روايت كرده كه عثمان گفته ابوبكر و عُمر از اين مال به خويشانشان مي

 .كنم ي رحم مي ال صلهم

( و پيمانه)و نيز روايت كرده كه ابوموسي اشعري مال زيادي از بصره براي عثمان فرستاد او با كَيلَه 

 .كرد آن را ميان فرزندان و خويشانش تقسيم كرد و زياد گريه مي
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ابي بن  براي او آوردند آن را بخشيد به حرّاث بن حَكم( زكوة)واقدي نقل كرده شتري از صدقه 

( 444/344)العاص، و توليت صدقات قضاعه را به حَكم بن ابي العاص واگذاشت كه به سيصدهزار 

 .رسيد و آن را به او بخشيد كه مورد اعتراض مردمان قرار گرفت مي

داد، و صحابه بر او شوريدند، و براي كشتنش گرد آمدند از ( 444/144)و به سعدبن عاص صد هزار 

ها  طرفداران فاجر كم خرد و تغيير دهندگان سنت( ناصبيان و)اين . وايشلحاظ همين كارهاي نار

كنند كه قناعت نكرد به  چگونه در كار او تأمل نمي! سازند، مي( هاي دروغ)براي اين كارها عذر 

كرد تا آنكه به او  ي رسول اهلل كه نسبت به پيامبر آشكارا اظهار دشمني مي بازگرداندن رانده شده

به او اجازه داد بازش ( ص)گرفتم كه پيامبر !! بخشد؟ و زكوة داده و آن را به او مي توليت صدقات

گرداند، چگونه براي او حالل شمردن ضايع كردن حق و هتك حرمتش براي او روا بود، كه دشمن 

 !خدا و رسول را متولي زكوة كرده و بر ديگران مقدم داشته و آن را بر او ببخشد؟

و رسوايش )ها آگاه شده و بفهمد و در دلش دشمني عثمان را نيابد  بر اينبه خدا سوگند هر كس 

 .و به كُفرش معتقد نباشد، او دشمن خدا و رسول، و كافر است به آنچه خدا فرو فرستاده( نكند

كرد، به زدن، ( آگاه)ي  اينكه اقدام به اهانت و پست شمردن صحابه( ي عثمان)ها  ي غلط و از جمله

ها از عطاء  اش شكست، و قرآنش را سوخت، و سال را چنان زد كه دو دنده( رضي)عود عبداهلل بن مس

به عمّار سفارش كرد كه عثمان ( عبداهلل بن مسعود)و ماهيانه محرومش كرد تا به آن حالت مُرد و 

 1.بر او نماز نخواند

هائي كرد،  سشاند وقت بيماري مرگ ابن مسعود، عثمان براي عيادتش آمد، از او پر روايت كرده

 :گفت

. رحمت پروردگارم: چه دوست داري؟ گفت: گفت. از گناهانم: از چه چيزهائي شاكي هستي؟ گفت

ات را  (و ماهيانه)دستور دادن عطاء : گفت. طبيب بيمارم كرده: برايت طبيب بياورم؟ گفت: گفت

 بدهم؟

. براي فرزندانت باشد: گفت. نيازم وقتي نيازمند بودم مانع شدي و ندادي و اكنون از آن بي: گفت

 .اي ابا عبدالرَّحمن براي من طلب آمرزش كن: گفت. روزيشان با خداست: گفت

                                                           
 (.3/42الحديد ج  البالغه ابن ابي شرح نهج) - 1
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 .خواهم حقم را از تو بگيرد از خدا مي: گفت

كرد  را زد تا مبتلي به فتق شد، و عمّار يكي از كساني بود كه بر كشتنش ترغيب مي( رضي)و عمّار 

آن را ( عثمان)المال دانه جواهري بود  ش اين بود كه در بيتكافري را كشتيم، و سبب: گفت و مي

حاجتمان : گرفته زنش با آن خود را زينت داد، مردمان با او سخن گفتند، عثمان خشمگين شده گفت

 .گيريم اگرچه بيني گروهي به خاك ماليده شود المال مي را از بيت

پس . شوند بين تو و اين كارت حايل مي در اين حال مانعت خواهند شد و: فرمود( ع)اميرالمؤمنين 

با من هم : عثمان گفت. به خدا سوگند كه اول كسي كه بينيش به خاك ماليده شود منم: عمّار گفت

كساني آمده او را از . اينقدر او را زد كه غش كرد 1.كني؟ بگيريدش پسر ياسر اين گونه جرئت مي

كه غش كرد؛ سپس او را از خانه عثمان بيرون دستش گرفتند، دوباره او را خواست و اينقدر زدش 

آورده به دوش گرفته به خانه امّ سلمه بردند به طوري كه وقت نماز ظهر و عصر و مغرب در حال 

 .غش بود وقتي به هوش آمد وضو گرفت و نماز خواند

ند و اي به او نوشت و مقداد و عمّار و طلحه و زبير نامه( ص)اهلل  و نيز گروهي از اصحاب رسول

كارهاي خالفش را در آن شمردند و او را ترسانده و اعالم كردند كه اگر باز نايستد بر او خواهند 

از ميان مردمان : چند خط آن را خواند، سپس گفت( عثمان)آورد، چون ( رضي)شوريد، نامه را عمّار 

د و شروع به زدن به هايش گفت دست و پاي عمّار را گرفتن به غالم! ها بر من اين اقدام كردند؟ اين

پير مردي بود بزرگسال پس غش ( عمّار)در حالي كه  2.زير شكمش كرد تا پاره و مبتلي به فتق شد

 .هايم سه تن شهادت دهند به كفر عثمان من چهارمين آن: گفت عمّار مي. كرد

 گفته شده كه به زيدبن اَرقَم گفتند به چه چيز حكم به كفر عثمان كرديد؟

در اختيار ثروتمندان ( بر خالف احكام قرآن و بر عليه شريعت پيامبر)مال را ( 1، به سه تا: گفت

 .گذاشت

 .كرد اهلل مانند كساني كه در حال جنگ با خدايند رفتار مي و با اصحاب رسول( 2
                                                           

اين عثمان ملعون كه بعد از قطع شدن وحي و شهادت پيغمبر اين گونه گستاخ گشته، همان كسي است كه در ) - 1
 .كرد ها فرار مي از جنگ( ص)زمان پيغمبر اكرم 

 (.گونه مبتال شده و صبر نموده است كه در راه خدا ايناز شجاعان عرب و مؤمنين اصحاب است ( قده)و اين عمّار 
 (.1/51االمامة و السياسة ج ) - 2
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و اين كارها مخالف . را با آن جاللت قدر و پيشيش در اسالم زد و به رَبَذه تبعيد كرد( قده)ابوذر ( 3

وَ اِذْ اَخَذْنا ميثاقَكُمْ ال تَسْفِكُونَ »: ريح كتاب خدا بلكه با ظاهر اسالم بود كه خداي تعالي فرمودبا ص

 .«84/ بقره -دِمآءَكُمْ وَ ال تُخْرِجُونَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ

ن اند كه اگر درست باشد كه ابن مسعود را زده براي اين بوده كه چون عثما ها پاسخ داده ناصبي

خواست كه قرآن يكي باشد و اختالف ميان مردمان در كتاب خدا نباشد، قرآن ابن مسعود را خواست 

ي اين مُرده  پذيريم كه بواسطه او نداد و در آن كم و زياد بود، از اين جهت او را ادب كرد، و ما نمي

داشت، و عمّار را نيز ديد و او نيازي ن اش را نداد چون مصرف بهتر از او مي باشد، و اينكه ماهيانه

ادبي و سخن درشت با او برخورد چنانكه جايز نيست اينگونه رفتار با  براي اين تأديب كرد كه با بي

پيشوايان، و امام حق تأديب اينگونه كسان را دارد اگر چه منجر به مرگشان شود، و شيعه پذيرش 

اي  كشت و اگر كشتن براي مفسده هايش اين را عهده دارند زيرا علي بسياري از صحابه را در جنگ

و اما زدن ابوذر براي اين بود كه وقتي به او رسيد هنگامي كه در . جايز باشد تأديب هم جايز است

گفت آيا ديديد مردمان چه كردند بعد  گويند، مي شام بود كه در نماز جمعه منقبت ابوبكر و عُمر را مي

تند، لباس نرم زيبا پوشيدند، بر اسبان سوار شدند، ي استوار ساخ هاي بلند مرتبه ها، خانه از آن

خواست شورش برپا كند، او را از شام  ها مي هاي نيكو و طيبات فراهم كردند، و با اين حرف خوراكي

يَوْمَ يُحْمي عَلَيْها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوي »: خواند ديد اين آيه را مي خواست، و او هر وقت عقمان را مي

پس عثمان او را تأديب كرد و اين حق را داشت . «35/ تَوبَه -هُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْبِها جِباهُ

ها يا اينكه تبعيدات كنم به هر جا  ايستي از اين حرف سپس به او گفت باز مي. اگرچه او بميرد

 .خواهي پس رفت به رَبَذه و آنجا مُرد مي

است و بطالنش ( و مجتهدين عامه)هاي معاندين  تهاين پاسخ و نظائرش كه از باف: گويم من مي

نياز از اعتراض است زيرا زدن عثمان، عبداهلل بن مسعود را از صبح روشن آشكارتر است  آشكار، بي

گرد آيند ( و قرآن)گويد اگر درست باشد، و اراده كردن عثمان كه مردمان بر يك مصحف  چگونه مي

كند، چه آنكه نهايتش اين است كه در آن كم و  اح نميبر تقدير درستيش زدن ابن مسعود را مب

نزد ( آيات قرآن)اش اين نيست كه  و الزمه( يا عثمان خبر نداشته باشد)زيادي باشد كه متواتر نباشند 

ها باطل باشد، زيرا مخالف با اجماع نبودند و در اين چيزي نيست كه موجب تأديب و تعزير باشد  آن

. شرعاً واجب است( از احكام كه)ثمان هم مطلقاً واجب نبوده مگر آنچه و نه خالف شرع، و طاعت ع

زيرا معلوم است . و بر فرض اينكه تأديبش جايز باشد شكستن دنده و هالكتش با زدن جايز نيست
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پذيريم كه به اين جهت مُرده باشد، پس  اند نمي و اينكه گفته. كه حد تأديب تا اين مقدار نيست قطعاً

اين بود گناه ابن . است( و عناد)مُكابَرَه ( ها نپذيرفتن آن)ات مشهوره به اين مضمون از ورود رواي

 !!ها، اما چه چيزي سوختن قرآنش را جايز كرد؟ مسعود به گمان آن

كند  و براي كفر عثمان كافي است اينكه كتاب خدا را در آتش انداخت، زيرا اينگونه كارها را نمي

 .باشد( ص)في مگر كسي كه كافر به دين مصط

اند كه دليل است كه از توابع انتقامش از او  و اما ندادن عطاء معموليش را محدّثين مطالبي نقل كرده

ي او نبوده بلكه واجب بوده به  تر يافته بود موجب جواز قطع عطيّه بوده، چه آنكه اگر از او مستحقّ

( در مريضي مرگش)نياز بوده؟ آنگاه كه  توان گفت او بي ي نيازش بدهد، چگونه مي هر كدام به اندازه

. نيازم به او گفت آيا امر نكنم عطايت را بدهند و او پاسخ داد وقتي نيازمند بودم ندادي و اكنون بي

( در نزد آنان)اند به او نداد؟ بلكه چگونه جايز بود به آنچه  ها ساخته چرا عثمان اين جوابي را كه اين

 .شرعاً حالل نبود امر كند

هاي غريب است، آيا سزاوار تأديب،  اند عمّار را براي ادب كردن زده است از حرف نكه گفتهو اي

كسي است كه آنچه جايز نبوده انجام داده، به منكر و ناروا ( عثمان نيست كه حق را ضايع نموده؟ و)

اوار آيا چنين كسي سز)المال تصرف كرده و نابجا كساني را مقدم داشته،  تظاهر كرده، و در بيت

نهي از منكر )ادبي واقع شده بود جز آنكه  يا آنكه قيام به حق كرده؟، از عمّار چه بي( تأديب است

وقتي . من اول كسي هستم كه بينيم به خاك ماليده شده: اند كه گفت از او نقل كرده( نموده و

( ع)ه شود و علي هائي به خاك ماليد گيريم اگرچه دماغ المال مي ما حاجتمان را از بيت: عثمان گفت

 سخنش را رد كرد؟

بزرگان صحابه را برايش كه كارهاي خالفش را شمرده ( آميز اعتراض)ي  و همچنين آوردن عمّار نامه

ها را پذيرفته و از ستم بر مسلمين و تصرف در اموالشان  بودند، كه بر عثمان واجب بود نصيحت آن

رد و از ارتكاب گناهان كبيره و روش شاهان خودداري كند و به سخن عمّار گوش داده قلباً بپذي

 .زورگو بپرهيزد

آيا در پيشوائي عثمان چه برتري بود كه حق نداشته باشند او را از بدكاري مانع شده و به حق و 

كسي را تأديب ! تا اينكه آمر و ناهي مستحق تأديب و اهانت و زدن باشد؟. شايستگي ارشادش كنند

اما ادبي را كه پادشاهان هند و . تعدي نموده و آن را پي بگيرد( شرع)كنند شرعاً كه از حدود  مي
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ي كسي كه از حدود خدا تجاوز نكرده نبايد به كار برند مگر كسي كه شرع  فارس دارند شرعاً درباره

بر . ها باشد از تكبر و خودپسندي آن( پادشاهان هند و فارس و مانند)را مالحظه نكرده و پيرو روش 

أديبش جايز باشد نبايد به زير شكمش زد تا به فتق مبتلي شود و غش كند با پيرمردي فرض اينكه ت

اش در اسالم و مقام بزرگي كه ميان صحابه داشت و با دوستيش به پيامبر؛ آيا كافري از  و سابقه

كه و حال آن! ي عمّار روا داشته و حالل شمرده؟ دارد كه عثمان درباره مسلماني بيش از اين را روا مي

 :اند كه هاشان نقل كرده در كتاب( عامه)اش فرمود چنانكه  پيامبر درباره

خواند و  ها را به بهشت مي ها با عمّار چه كار دارند كه عمّار آن آن. عمّار پوست بين چشم بيني است

ض دارد و هر كه بغ هر كه با عمّار دشمني كند خدا دشمنش مي:( و پيامبر فرمود. )ها او را به آتش آن

 .عمّار را داشته باشد مبغوض خداست

اند و در پاسخي كه  نقل كرده( از فضايل عمار و ظلم عثمان درباره او)اكنون خردمند بنگرد در آنچه 

( ها در اين جوابسازي و توجيه نمودن)دهند، و شك نيست كه  مي( شيعيان در اين مبحث)به ما 

 .خردترين اهل زمينند ترين و كم نادان

آيد اين پذيرش زيرا علي هم بزرگان صحابه را كشته، اين سخن  فته بر شيعه هم الزم ميو اينكه گ

و كشتنش ناكثين ( ع)كنند جنگ علي  چگونه قياس مي. كافري معاند است كه راغب به حق نيست

تو به ( يا علي: )ها خواهد جنگيد، و به او فرمود خبر داد با آن( ص)و قاسطين و مارقين را كه پيامبر 

و نيز فرمود؛ جنگ . ها جنگيدم جنگي چنانكه من به تنزيلش با آن ها مي قرآن با آن( و باطن)تأويل 

باشد با ( و تسليم)با تو جنگ با من است و من با آنكه با تو بجنگد در جنگم و با آنكه بر سر سالمت 

 .سالمتم

اميّه، و زدنش هر كه را كه  يبه تصرف عثمان در اموال مسلمانان و آن را به دشمنان خدا دادن از بن

ها رسيده كه پيامبر به عثمان فرموده هر كس زشتي و  بر او انكار كند از بزرگان صحابه، آيا به ان

فخر كرده؟ ( نسبت داده و يا)منكري را بر تو انكار كند مرا آزار داده؟، يا عثمان به چنين سخني 

از حدود شرع ( ع)ا هيچ نقل شده كه علي به عالوه آي. حربك حربي: فرمود( ع)چنانكه به علي 

تر، از حقوق خدا را ضايع كرده باشد  اي و كم ي ذره تجاوز كرده باشد به گفتار و كردارش؟ يا به اندازه

ها الزم  در زمان پيامبر يا بعد از او؟ و آيا از اول عمرش تا آخر، روش او تغيير كرده؟ تا بر ما شيعه
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ها را سياه  بپذيريم؟ كه خدا روي آن( ها و جناياتش را از خالف شرع)شود آنچه در كار عثمان است 

 !!!ها را چه چيز با جرئت به خدا و دور از حق كرده است كند، اين

كاري سر نزده ( ره)ذر  زيرا از ابي. تر است تر و غريب از راه تأديب عجيب 1را( قده)و اما زدنش اباذر 

( و نافرماني قرآن)رماني عثمان، و خواستن از او كه از بدي بر ناف( و اعتراض)بود جز انكار كردنش 

به شام فرستاده و بعد با ( بخاطر نهي از منكر نمودنش)باز ايستد؛ چگونه روا بود براي او كه ابوذر را 

گفته بود ( خالف قرآن)ميان مردمان به او سخني ( ابوذر)او را احضار كند؟ آيا ( و اهانت)آن خواري 

 شود؟( و اذيت)ب آن كار كه شرعاً موج

در پوشانيدن حق و )كاري است كه بر هيچ كس پوشيده نيست، لكن ( از مدينه)و اما بيرون كردنش 

 .گذارند معاندين عادت كفرشان را وا نمي( توجيه نمودن باطل،

المال بگيرد و بعد كه دستش  آيا براي امام جايز است از بيت: اند كه روزي عثمان گفت روايت كرده

زاده تو دين ما را به ما  اي يهودي: گفت( قده)ابوذر . عيبي ندارد: االَحْبار گفت  كَعْب. باز شد بازگرداند

 .تو زياد حريص به آزار من و اصحابم هستي برو به شام و بيرونش كرد: آموزي؟ عثمان گفت مي

كرد، معاويه  مي( و اعتراض)را انكار ( خالف شرع)نيز كارهائي ( لعنة اهلل عليه)بر معاويه ( ره)ابوذر 

 .نپذيرفت( شايد بتواند او را بدين وسيله ساكت كند، و لكن ابوذر صديق)سيصد دينار برايش فرستاد 

ها  كه من آن( ساختگي و به اسم اسالم)بخدا سوگند كارهائي تازه به وجود آمده : گفت مي( ره)ابوذر 

بينم حق را  بخدا سوگند مي. نيست( ص)رسول ها در كتاب خدا و سنت  بخدا كه اين. شناسم را نمي

هائي كه جلوگير  شود و لغزش گردد و راستگو تكذيب مي شود و باطل را كه زنده مي كه خاموش مي

 .دارند ها مُقدم مي ندارد و شايستگاني كه ديگران را بر آن

كند اگر به  فاسد مي ابوذر اهل شام را نسبت به تو: اهلل به معاويه گفت ي قهري لعنهُ حبيب بن مسلمه

پاسخ ( اهلل عليه لعنة)عثمان . معاويه جريان را به عثمان نوشت. اين مردمان نيازمندي فكري بكن

 :اش را چنين داد نامه
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روزي به سوي  را بر مركبي درشتخو سوار كن و با شتاب و سير شبانه( نام ابوذر است)اما بعد جُندب 

جهاز سوار كرد كه وقتي وارد مدينه شد گوشت  و را بر شتري بيا( اهلل عليه لعنة)معاويه . من بفرست

خواهد برو،  آنگاه عثمان كسي را نزد او فرستاد كه به هر جا دلت مي. هر دو رانش ريخته بود از فشار

. نه: المقدس؛ گفت بيت: گفت(( قده)ابوذر . )نه: گفت( اهلل عليه لعنة)عثمان . مكه: گفت(( قده)ابوذر )

 .و همانجا بود تا از دنيا رفت. نه، برو به رَبَذه: ي از دو مصر؛ گفتبه يك: گفت

خدا زندگاني را بر تو گوارا نكند : واقدي روايت كرده كه چون ابوذر بر عثمان وارد شد عثمان گفت

مرا عبداهلل ناميده و من نامي را كه او برايم ( ص)گفت من جُندبم لكن پيامبر ( قده)ابوذر . اي جُندب

و . يداهلل مغلولَة: گوئيم پنداري ما مي توئي كه مي: عثمان گفت. دارم ده بر نام خودم مُقدَّم ميبرگزي

 :گفت( ره)نياز؟ ابوذر  دست خدا بسته است، و خدا فقير است و ما بي -اهلل فقير و نحن اغنياء ان

ن گواهي لكن م. كرديد داشتيد مال خدا را ميان بندگانش قسمت مي اگر شما چنين گماني نمي

نفر برسند مال خدا را ( 34)العاص به سي  چون آل ابي: فرمود( ص)اهلل  دهم  كه شنيدم رسول مي

پس عثمان از كساني كه . سهم خود، و بندگان خدا را مِلك خود گفته و با دين خدا دغلبازي كنند

 اهلل شنيديد؟ آيا شما اين را از رسول: بودند پرسيد( در آنجا حاضر)

آسمان سايه نينداخته و : فرمود( ص)اهلل  اهلل عليه و حاضرين گفتند ما شنيديم كه رسول علي صلوات

 .پس او را به رَبَذه تبعيد كرد 1ذر زمين در بر نگرفته سخنگوئي راستگوتر از ابي

دوست داشتم ابوذر را ديده و از سبب بيرون كردنش : و واقدي روايت كرده كه ابواالسود دُئلي گفت

دهي كه از مدينه با اختيار خود بيرون آمدي يا  آيا به من خبر نمي: رَبذه رفتم و به او گفتمبپرسم، به 

ها، به مدينه اخراجم كردند،  نياز از آن در يكي از مرزهاي مسلمين بودم و بي: بيرونت كردند؟ گفت

، اينجا كه (ربذه)اينجا در محل هجرتم و نزد دوستانم هستم، از آنجا هم بيرونم كردند به : گفتم

شبي در مسجد خوابيده بودم پيامبر بر من گذشت و با پاي مبارك به من زد و : سپس گفت. بيني مي

پدر و مادرم فدايت خواب بر من چيره شد كه در مسجد : گفتم. نبينمت كه در مسجد بخوابي: گفت

 .خوابيدم
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آنگاه به شام : گفتم. كنندچه خواهي كرد آنگاه كه تو را از مسجد بيرون : فرمود( ص)سپس پيامبر 

چه خواهي كرد چون از آنجا : فرمود. ي اسالم و زمين جهاد است روم كه زميني مقدس و قبّه مي

: چه خواهي كرد چون از آنجا بيرونت كنند؟ گفتم: گفت. گردم به مسجد باز مي: بيرونت كنند؟ گفتم

 .زنم مي( ظالمين را)گيرم و با آن  شمشيرم را مي

چون )پس . تو را به بهتر از آن آگاه نكنم؟ هر جا تو را راندند برو، بشنو و اطاعت كنآيا : فرمود

كند در حالي  بخدا سوگند عثمان خدا را مالقات مي. شنيدم و اطاعت كردم( پيامبر امر به صبر كرد

 1.ي من گناهكار است كه درباره

 .ان اخراجش كردپس اين اخبار داللت دارند كه او به اختيار خود نرفت بلكه عثم

ي اين اخبار را كنار بگذاريم، ممكن است براي ما اثبات اينكه  گوئيم اگر همه عالوه بر اينكه ما مي

ذر به عثمان ظلم كرده باشد در  ذر حرام بوده، زيرا ممتنع است از اينكه ابي ي ابي عمل عثمان درباره

ئي او شهادت داده پس دروغگوئيش بر راستگو( ص)گفته تا دروغگو باشد، زيرا پيامبر  آنچه مي

ها گواهي  چه آنكه وقتي عثمان از ديگران پرسيد از حديثي كه ابوذر روايت كرد، آن. ممنوع است

پس سخنش در حق عثمان راست بوده، بنابراين سزاوار . دادند كه پيامبر بر راسگوئي او شهادت داده

 .زدن و اهانت، عثمان بوده نه ابوذر

آيد از پيامبر هم راستگوتر  ي او مبالغه بوده چه آنكه الزم مي واهي پيامبر دربارهشود گفت كه گ نمي

. اي كه آن را از حقيقت باز گرداند شود مگر به قرينه گوئيم حديث حمل بر مَجاز نمي زيرا ما مي. باشد

انند ها معصومند و تخصيص به منفصل جايز است م پيامبر و اهل بيتش بيرون از اين بخشند زيرا آن

 .«41/ انفال -وَاهللُ عَلي كُلِّ شَيْئٍ قَديرٌ»: قول خداي تعالي

تر دليل بر كُفر عثمان و سزاوار لعن بودنش اگر نباشد مگر همين بس است و آن اينكه؛ اگر  و روشن

ها قاتل بودند و  كه گروهي از آن 2عثمان كافر نبوده براي صحابه جايز نبوده بر كُشتنش اتفاق كنند
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اند  چه آنكه روايت كرده 1هائي بود كه واميداشت به قتل او دفاع از او نكردند، و عايشه از آنگروهي 

 .اهلل را تغيير داده سنت رسول: و گفت 2«اقتلوا نعثالً قتل اهلل نعثالً»: كه گفت

چگونه جايز است صحابه چنان مُنكري را ( اگر كشتن عثمان ملعون براي حفظ اسالم الزم نبود)و 

آيا در نظر اين مدافعين . د و انكار نكنند با آنكه اميرالمؤمنين و فرزندانش در آن جمعيت بودندببينن

 جايز است كه امت بر ضاللت و گمراهي اجتماع كنند؟( عثمان)

 .او را ياري كرد از او نپذيرفتند( اهلل عليه صلوات)اگر گفته شود علي 

واجب بود كه او را ياري كند براي دفع ( بود ر اسالم مياهلل عليه بر ضر اگر قتل عثمان لعنة)گوئيم  مي

و استحقاق ( عثمان)معتقد به كفر ( چون اميرالمؤمنين ياري نكرد)اگر نه . منكر چه قبول كنند يا نه

بر ( اگر قتل عثمان صالح نبود، و بفرض اينكه حمايت اميرالمؤمنين هم ممكن نبود)قتلش بود، و 

به زبانش بگويد اگرچه نزد بعضي ( الاقل)از او، واجب بود ( قتل)و دفع  تقدير قدرت نداشتن بر ياري

 .ارتكابش( و جايز نيست)از اصحاب خودش باشد مانند عمّار و غير از او كه اين منكر و ناروا است 

شد كه بعد از مرگ اَشتر ( ع)موجب اذيت امام ( ره)بكر و مالك اشتر  چگونه كشتن محمدبن ابي

ي  را كه براي من چنان بود كه من براي رسول خدا، و درباره( اشتر)مت كند مالك خداي رح: فرمود

ي فرزند و نسبت به من  خدا رحمت كند محمد را كه براي من به منزله: گفت( بكر بن ابي)محمد 

 .دوست مهربان بود

هش را پوشي از گنا آيا جايز است به فاسق و قاتل نفس محترمه حكومت داد بلكه دوستي او و چشم

اصحاب كه عثمان را خوب شناخته بودند و او را كافر )و همچنين  3خواست اگرنه اين بود كه گفتيم

چگونه حالل است با  4او را سه روز بدون غسل و دفن گذاشتند؟( دانستند بدن نجس و نحس مي

 ها؟ مسلمان چنين عملي از لحاظ اعتقاد آن

                                                           
ي ابن اثير ج  نهايه. 2/77الحديد ج  ابن ابي. 3/87ابن اثير ج . 1/155تاريخ ابن اعثم ج . 4/477تاريخ طبري ج ) - 1
4/156.) 
 .مترجم –. اي بود كه عثمان را به او تشبيه كرده نعثل يهودي - 2
 .مترجم -به محمد و مالك حكومت و واليت داد( ع)چون امام  - 3
االمامة و . 2/11وفاء الوفا ج . 2/214روضة االحباب ج . 5/143طبري ج . چ ليدن 3/55طبقات واقدي ج ) - 4
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در )حذيفه و زيد بن ارقم به كفر او، و اين بحمداهلل  عمّار و( صحابه مانند)و همچنين گواهي دادن 

 .تر از آن است كه محتاج بيان باشد روشن( واجب بودن قتل عثمان و كفر او

گذاريم زيرا فراوان  چشم پوشيده وامي( در اينجا)هاي او  چون سخن به اينجا رسيد از ساير رسوائي

هايش  ها و زشتكاري بيان رسوائي( ان وشناخت عثم)است، و اگر زنده بمانم كتابي مخصوص در 

 .خواهم نوشت كه خاطرها را آرم كند

 

 

 

  

براي شوراي تعيين ( معين شده كه شش نفر بودند)چون آن گروه : يدثابت گو  حبيب بن ابي)

مرا نيز : آمد و گفت( ره)در خانه گرد آمدند مِقداد بن اَسوَد كِندي ( اهلل عليه لعنة)خليفه پس از عمر 

با خود شركت دهيد كه من براي رضاي خدا نصيحتي داشته و خيري برايتان در نظر دارم، آنان 

 .نپذيرفتند

حال : الاقل سرم را در خانه داخل كنيد و سخني از من بشنويد، اين را نيز نپذيرفتند، گفت :گفت

مردي كه در جنگ بدر حضور نداشته، و در بيعت ( اهلل عليه عثمان لعنة)پذيريد پس با  كه نمي

آن روز كه دو گروه مسلمين و مشركين با هم روبرو  -رضوان شركت نكرده، و در جنگ اُحُد

 ..د، بيعت نكنيدرار نموف -شدند

 «125/7امالي مفيد ص »

 :فرمودند( ص)پيامبر اكرم 

 .اهللِ ةُنَعْلَ هِيْلَعَفَ اهللُ هُنَعَلَ نْمَ نَعَلْيَ نْأ مَثَّأَتَ نْمَ

 .نموده، لعنت خدا بر خود او بادهر كس گناه بشمارد لعن كردن كسي را كه خدا او را لعنت 

 («1412ح  -رجال الكشي»
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 *فصل ششم*

كه متضمن لعن صريح يا ضمني و مورد ( عامه)اي از آنچه روايت شده از طرف اهل سنت  در پاره

 .اشاره است

 :و فرمود تر گذشت كه پيامبر در مرض موتش آن را آماده كرد حديث مهيا كردن لشكر اُسامه پيش

و ابوبكر و عُمر هر دو كنار . خدا لعنت كند هر كس را كه از لشكر اسامه عقب نشسته كنار رود

 .ملعونند و تحقيق در اين باره قبال گذشت( ص)پس هر دو بر حسب فرمايش رسول خدا  1.رفتند

( ص)د كه پيامبر كن علي بن عيسي اِربِلي در كَشف الغُمَّه در سياق اخبار از ابي محمد فحام نقل مي

ها آشكار  هاي گروهي است كه آن هائي كه در سينه بپرهيز و خوددار باش از كينه: فرمود( ع)به علي 

آنگاه پيامبر . كنند ها را خدا و لعنت كنندگان لعنت مي كنند آن را مگر بعد از مرگ من، آن نمي

 گريي؟ اهلل چرا مي يا رسول: گفتند. گريست

جنگند و  شوند و با او مي كنند و مانع حقّش مي خبر داد كه به او ظلم ميجبرئيل به من : فرمود

 .كنند ها ستم مي كُشند و پس از او به آن فرزندانش را مي

شك نيست كه مانع شدن از حقش در زمان ابوبكر و عُمر و عثمان : گويم مي( مؤلف كتاب)من 

ها معاويه  از همه چيز ممنوع بود، و بعد از آن( هاهلل علي اميرالمؤمنين صلوات)بود كه ( اهلل عليهم لعنة)

 .را كشتند( اهلل عليهم صلوات)با او جنگيد و بعد از آن فرزندانش ( اهلل عليه لعنة)

در كتاب مَناقِب از ابن عباس ( عامه)و از حافظ ابوبكر محمدبن موسي مَردُويَه از علماء اهل سنت 

. بيرون آمديم، پس باغي را ديديم( اهلل عليهما صلوات) روزي من با پيامبر و علي: نقل شده كه گفت

سپس به باغي . باغ تو در بهشت بهتر از اين است: فرمود. اهلل چه خوب باغي است يا رسول: گفتم

اهلل، تا به هفت باغ برخورديم  چه نيكو است اين يا رسول: گفت( اهلل عليه صلوات)ديگر گذشتيم علي 

  :آنگاه به علي فرمود

                                                           
 (.همين كتاب رجوع شود 63ي  به صفحه) - 1
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گاه به دست و سر و ريشِ علي زد و بلند گريه كرد،  آن. ها است هاي تو در بهشت بهتر از اين باغ
كنند  است كه آشكارش نمي( ي منافقين)ها هائي در سينه كينه: كني؟ فرمود علي پرسيد چرا گريه مي
 .تا آن هنگام كه مرا نيابند

 :به علي فرمود( ص)كه پيامبر  و از ابن مَغازِلي شافعي است كه در مَناقِب نقل شده

 .وفائي خواهند كرد امت پس از من با تو بي

اهلل  سحرگاهي با رسول: بن مسعود گفت و در كَشْف الغُمَّه از مَناقِب خوارزمي نقل كرده كه عبداهلل
 .خبر مرگم به من داده شد: شود فرمود تو را چه مي: گفتم. بودم كه نفسي عميق و اندوهناك كشيد

 .جانشين تعيين كن( ص)اهلل  يا رسول :گفتم

خبر : چون پرسيدم، گفت. پس ساكت شد و بازهم چنان نفس كشيد. ابوبكر: گفت چه كسي را؟ گفتم
باز ساكت شد و نفس كشيد و . عُمَر: كي؟ گفتم: گفت. جانشين معيّن كن: گفتم. مرگم داده شد

 .جانشين معرّفي كن: گفتم. همان سخن را گفت

آه كه هرگز نخواهيد كرد، به خدا سوگند اگر : گفت. بن ابيطالب علي: را؟ گفتمچه كسي : گفت
 .كار را بكند البته شما را داخل بهشت خواهد كرد اين

و در اين عبارت ترغيب و تحريص . ها راضي نبوده ها دليلند كه پيامبر به سرپرستي و حكومت آن اين
كه هر كس كاري كند كه  ست و پوشيده نيست و ايناهلل عليه ظاهر ا ذاري امر به علي صلواتگبه وا
 .خاطر پيامبران است ملهون دنيا و آخرت است مكروه

تفسير ( 1-و از حافظ محمدبن موسي شيرازي در كتابش كه از دوازده تفسير آن را استخراج كرده، 
و ( 5رّاح، بن جَ و وَكيع( 4بن سليمان،  و مقاتل( 3و ابن جريح، ( 2بن سفيان،  ابو يوسف يعقوب

و ( 1بن حرب طائي،  علي( 8بن سالم،  عبيده قاسم و ابي( 7و قَتاده، ( 6بن موسي قَطّان،  يوسف
از  -(و عُمَريند)اند  و ابي صالح كه همه از اهل سنت( 12 بن حَيّان، و مقاتب( 11 و مُجاهد،( 14سُدّي، 
ز مردي به ميان آمد كه اهل اهلل نشسته بوديم سخن ا روزي خدمت روست: بن مالك كه گفت اَنَس

 :نماز و روزه و صدقه و تزكيه بود، پيامبر فرمود

: بكر فرمود اهلل  اين است، پيامبر به ابي يا رسول: گفتيم. حال پيدا شد  در همان. شناسم او را نمي
ز حزب شيطان نزدش شمشير مرا بگير و بور گردن اين مرد را بزن زيرا او اول كسي است كه ا
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كشم چون  سوگند به خدا او را نمي: گفت. ابوبكر داخل مسجد شد ديد در حالِ ركوع است  آيد، مي
 1.پيامبر ما را از كُشتن نمازگزاران نهي كرده

به عُمَر فرمود، او شمشير را از دست ابوبكر گرفت و . بنشين تو اهل اين كار نيستي: پيامبر فرمود
زيرا از او   كشم، گفتم به خدا سوگند او را نميپس : گفت. جد شد ديد در حال سجده استسداخل م

 .اهلل آن مرد را در حال سجده ديدم يا رسول: ، پس گفتم(ابوبكر)كه بهتر از من بود  اجازه گرفت، آن

برخيز اي علي زيرا تو قاتل اوئي اگر او را بيابي بُكشش، . اي عُمَر بنشين كه تو اهلش نيستي: فرمود
شمشير را گرفتم و داخل : علي فرمود. يانِ امت من اختالف نخواهد شدو اگر او را بُكشي هرگز م
 :به سوي پيامبر بازگشتم گفتم او را نيافتم، فرمود. مسجد شدم او را نديدم

و . فرقه شدند يكيشان اهل نجات و ديگران در آتشند( 72)اي ابوالحسن امّتِ عيسي به هفتادو دو 
 .يكي اهل نجات و ديگران در آتشند. شوند فرقه مي( 73)امّت من به هفتاد و سه 

ي كننده از روش )پيرو: اهل نجاتند؟ فرمود( از اين هفتاد و سه فرقه)اهلل كدام يك  يا رسول: گفتم
ثاني عِطْفِهِ لِيُضِلَّ »: ي آن مرد فرستاد پس خدا درباره. چه تو و اصحابت بر آن هستي آن( دينداري

ها كه ظاهر  ها و گمراهي ويد اين اول كسي است از اصحاب بدعتگ مي. «1/ حجّ -عَنْ سَبيلِ اهللِ
 .شود مي

و نذيقه )كشتن، ( في الدّنيا خزي: )سپس گفت. نَكُشت آن مرد را مگر اميرالمؤمنين: ابن عبّاس گفت
 .2ي صفين در صحنه( ع)ا اميرالمؤمنين بجنگيدنش ب(. يوم القيامة عذاب الحريق

اين حديث جليل داللت دارد كه ابوبكر و عُمَر معتقدند به نبوّت و عصمت پيغمبر نبودند و : گوئيم  مي
شود به  وگرنه چگونه مي. «3-4/ نجم -ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي اِنْ هُوَ اِلّا وَحْيٌ يُوحي»كه او؛  اين
ا نكشد و بگويد پيامبر ما را از بكر بگويد برو اين مَرد را بكش و سببِ كشتنش را بيان كند و او ر ابي

كه نماز را عذر )گويد كسي كه پيامبر با ابوبكر  كشتنِ نمازگزاران نهي كرد؛ چگونه چنين سخني مي
( و اگرچه آن شخص در نماز باشد،)چه كرد، و به عُمَر امر كند كه شمشير را گرفته ( قرار داده بود

ته استقاللِ رأي ابوبكر را پي بگيرد و بگويد از او اجازه گردن او را بزند، و او دستور پيامبر را واگذاش
 .كه بهتر از من است گرفته آن

                                                           
دانستند  كردند و هر وقت مصلحت نمي دانست اطاعت مي اهلل عليهما هر وقت مصلحت مي ابوبكر و عمر لعنة) - 1

اما خانه   ورزيدند،جا از كشتن نمازگزاري كه پيغمبر امر كرده به كشتن او زهد  در اين. نمودند مخالفت پيامبر مي
 (.ها نمازگزار نبودند؟ اهلل عليها را با ساكنين در آن آتش كشيدند، آيا اين فاطمه سالم

 .مترجم –. عبارات متن چنين بود - 2
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اين باشد بعد از ( ص)اهلل  حضور رسول( امر مستقيم و)اي با  وقتي حال اين دو كافر در چنين واقعه
و  ي ناجيه كسي است كه بر طريق فرقه: و سخن پيامبر كه فرمود!!! اهند كرد؟ودرگذشت او چه خ

اش اين است كه يا ابوبكر و عُمَر و عثمان از اصحاب  اهلل عليه باشد، الزمه روش اميرالمؤمنين صلوات
ديگران پيشي گرفتند،  وكه در ظلم و ستم بر او  و رعيّت او هستند، و حال آن( اهلل عليه صلوات)علي 

 (.ممترج -ي منصف است داوري با خواننده. )ها از اهل آتشند كه آن و يا اين

 بكر و عُمَر امر كرد؟ چرا اول پيامبر به ابي: اگر گفته شود

ها را به  وع دارند، خواست آنلدانست بعد از او در كار پيشوائي ط ظاهر اين است كه مي: گوئيم مي
سپس علي . پذيري براي ديگران آشكار شود اي از كارها امر كند تا حالشان در اطاعت و فرمان پاره

ي علي است و حجّت  كند تا روشن كند كه پيشبرد كار و فرمانش از ناحيه را امر مياهلل عليه  صلوات
و اين نكته از فرمايشش كه امّت . ها را ديدند شود وقتي مخالفت آن ها و پيروانشان تمام مي بر آن

امّت ناجيه پيروان اميرالمؤمنين و صاحاب او است، : كه فرمود تا اين …عيسي به هفتاد و دو فرقه 
 .شود يافته مي

( ص)اند كه مردي عرب با پيامبر  اهلل عنهم نقل كرده چه راويان شيعه رضي و مانند اين است آن
كرد او از پيامبر شاهد خواست، به عُمَر رجوع شد او هم شاهد  بكر رجوع ادّعائي داشت به ابي

يد چرا او را كشتي؟ پيامبر پرس. خواست، پس به علي رجوع كرد، اميرالمؤمنين آن عرب را گردن زد
 -أقضاكم عليّ: پس او را دعا كرد و فرمود. شما را تكذيب كرد و كافر و مستحق قتل شد: گفت

 .داورترينتان علي است

اش بود و  روزِ جنگ بَدْر پيامبر در خيمه: اند كه گفت از ابن عباس روايت كرده( عامه)اهل سنت 
پس ابوبكر دست . «همّ اِن تشأ ال تعبد بعد اليوماللّهم انشدك عهدك و وعدك اللّ»: داشت عرضه مي

اهلل حجّت بر پروردگارت، پس بيرون آمد و خود را به  بس است تو را يا رسول: او را گرفت و گفت
به زودي اين گروه شكست خورده پشت به « سيهزم الجمع و يولّون الّبر»: گفت پوشيد و مي زِرِه مي

 .كنند دشمن مي

 .بخاري نقل كرده اين را در مشكاة از

 !!!شود كه ابوبكر مرشد و نگهدار پيامبر از لغزش بوده از اين واقعه چنين فهميده مي

پيامبر كفشش را به ابي ه نقل كرده و حاصلش اين است كه؛ رَيْو در جمع بين صَحيحَيْن از ابي هُرَ
يشهد ان )خدا يكي است  دهد برو هركه را پشت اين ديوار ديدي كه شهادت مي: هُرَيْرَه داد و فرمود

پس عُمَر او را مالقات كرده چنان به  .اش بده به بهشت و قلباً به آن ايمان دارد مژده( ال إله إلّا اهلل
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كنان كارِ عُمَر را عرضه  اش زد كه به زمين افتاد و او را به سوي پيامبر بازگرداند، ابو هريره گريه سينه
اهلل تو ابوهريره را  يا رسول: كار كردي؟ گفت چه واداشت كه اينتو را : پيامبر به عُمَر فرمود. داشت

ترسم مردمان بر زبانش  كار را مكن كه من مي اين: عُمَر گفت. آري: كار فرستادي؟ فرمود براي اين
 !واگذارشان: پيغمبر فرمود. سخن گويند واگذارشان

دِّ فرمايشش، و زدن اَبوهُرَيْرَه، و به رسول خدا و ر( آشكار)در اين گفتار شگفتهائي است از اعتراضِ 
 !داند كه آن را به زبان آورد كه هيچ مسلماني جايز نمي پيامبر را دستورِ ارشاد آموختن، چنان

عبدالجبّار و ابي علي كه قاضي  بن حنيف و ابي وائل نقل شده، چنان از ابن عبّاس و جابر و سهل
واقدي و تِرْمِذي و حُمَيْدي در جمع بين صَحيحَيْن  بي و طبري وو ثَعْلجَبّائي و ابومسلم اصفهاني 

: آمدم نزد پيامبر و گفتم: بن عَمْرو، كه عُمَر گفت اند در حديث صلح حديبيّه ميانِ پيامبر و سهيل آورده
 مگر ما بر حق نيستيم و دشمنان ما بر باطل؟: چرا؟ گفتم: مگر تو پيغمبر به حقّ نيستي؟ گفت

من رسول خدايم و او را نافرماني : را در دين خود پستي نشان دهيم؟ فرمودپس چ: گفتم. چرا: فرمود
ي كعبه  گفتي به همين نزديكي به خانه مگر تو نبودي كه به ما مي: گفتم. كنم و او يارِ من است نمي

 گرديم؟ رفته گِردِ آن مي

مگر ما بر : گفتم .چرا: گفت. بكر مگر اين پيامبر حق نيست اي ابي: سپس نزد ابوبكر رفتم و گفتم
 .چرا: حق نيستيم و دشمنان بر باطل؟ گفت

رسول اي مَرد او : با اين حال ابوبكر گفت پس چرا بايد در امر دينمان پستي نشان دهيم؟: گفتم
كند و او ياورش خواهد بود، عذرش را بپذير به خدا سوگند كه او  خداست و نافرماني پروردگارش نمي

گفت به همين زودي طوافِ خانه خواهيم كرد؟  مي( پيغمبر)اين بود كه  مگر نه: گفتم. بر حقّ است
 .پس خواهي رفت و طواف خواهي كرد: گفت. نه: آيا به تو گفت در همين سال؟ گفتم: گفت

از وقتي كه مسلمان شدم : اند كه عُمَر گفت ي فتح و غير او از راويان افزوده و ثَعْلَبي در تفسير سوره
 .اين هنگامشك نكردم مگر در 

اش در سخن  ي عُمَر و تكرار و مناقشه هر كس در اين داستان تأمّل كند و به مراجعه: گويم من مي
دانسته و احترامي هم براي  يابد كه عُمَر معتقد به نبوّت نبوده و معناي آن را هم نمي دقت نمايد مي
يا ايُّها الَّذينَ آمَنوا ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ »ديده، كار عُمَر با اين گفتار خدا چگونه سازش دارد؛  پيامبر نمي
تر از اين، گفتنش است كه از  و عجب« 1/ حُجُرات -رَسولِهِ وَاتَّقواهللَ اِنَّ اهللَ سَميعٌ عليمٌ يَدَيِ اهللِ وَ

آيا چه اتّفاقي افتاده بود كه موجب شكِّ عُمَر شده باشد  !!!وقتي مسلمان شدم شك نكردم مگر امروز
 !مش و شناسائي مقام نبوّت؟در اسال
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چه در جمع بين صَحيحَيْن از عايشه نقل شده و بر درستيش اتّفاق دارند كه  و مانند اين است آن
پيامبر داخل وقت نماز عشا شده بود كه عُمَر آمد صدا زد نماز، زنان و كودكان خواب رفتند، : گفت

خدا را براي نماز آزار دهيد، و اين وقتي بود رسد كه رسول  بيرون آمد و فرمود شما را نميپس پيامبر 
ال تَرْفَعوا اَصواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيَّ وَ »: كه عُمَر دراين باره فرياد زد، در حالي كه خداي تعالي فرمود

در . «2/حُجُرات -شْعُرُونَال تَجْهَروا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمالُكُم وَ اَنْتُم ال تَ
گونه چندان هست كه اگر خردمندي آن را پي بگيرد كتابي  از اين( لعنة اهلل عليه)و كردارِ عُمَر گفتار 

 .1خواهد شد( در كفريات عمر)

در ( ص)اند كه چون پيامبر  و حميدي در مسندش از ابن عبّاس روايت كرده 2مُسْلِم در صحيحش
دوات و كاغذي : جمله عُمَر بود، پيامبر فرمود ي در خدمتش بودند كه از آنحالِ احتضار بود و مردان

درد بر پيغمبر غالب : عُمَر گفت. بياوريد تا براي شما چيزي بنويسم كه بعد از آن هرگز گمراه نشويد
بعضي گفتند   حميدي گفته است كه حاضرين اختالف كردند،!! گويد اين مرد هذيان مي: يا گفت  شده،
گوئي زياد شد پيامبر  وقتي اختالف و بيهوده پيامبر درست است و بعضي گفتند سخن عُمَر،سخنِ 

 :فرمود( ص)

 .از نزدِ من برخيزيد كه منازعه نزدِ من شايسته نيست

روز : گفت شد و مي گريست و اشكش جاري مي گفت مي بن عباس اين حديث را مي هر وقت عبداهلل
 :گفت ميو !!! اي  پنجشنبه و چه پنجشنبه

 .اش حايل شدند تمام مصيبت اين بود كه ميانِ پيامبر و نوشته

درد بر او غلبه كرده، قرآن نزدِ : و در روايت مصباح و مِكشاة با تغيير مختصري است كه عُمَر گفت
 .شما است و شما را كافي است

اي و  به و چه پنجشنبهروزِ پنجشن: ابن ابي مسلم اَحْوَل از ابن عباس نقل كرده كه گفت و باز سليمان
اي پسر عبّاس پنجشنبه چيست؟ گفت درد بر : گفتم. ها را تر كرد گريه كرد كه اشكش روي ريگ

براي من بياوريد براي شما چيزي بنويسم كه ( ي گوسفند شانه)كتفي : پيامبر شدّت يافت، فرمود
. يامبر منازعه روا نيستكه نزدِ پ پس منازعه در سخن كردند با آن. هرگز حيران و سرگردان نشويد

                                                           
از »دّين و ال ، عالمه سيّد عبدالحسين شرف«النص و االجتهاد»: هاي توانيد به كتاب تر مي براي اطالع بيش) - 1

( ص)با پيامبر  …هاي عُمَر  اي گشترده مخالفت ، دكتر سيّد محمّد تيجاني مراجعه كنيد كه به گونه«آگاهان بپرسيد
 (.اند را از مدارك عامه بررسي نموده

سويدان، مسند  دار -، ط بيروت3/113، تاريخ طبري ج 11-12/ 6، صحيح بخاري ج 75-5/76صَحيح مُسْلم ج ) - 2
 (.2/37طبقات واقدي ج . 355/ 1بل ج احمد حن
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مرا : كردند، پس گفت و اين سخن را بر او تكرار مي! گويد؟ شود آيا هذيان مي او را چه مي: گفتند
ها را به سه چيز امر  خوانيد پس آن چه مرا به سوي آن مي چه من در آنم بهتر است از آن واگذاريد آن

 :فرمود

 .ي عرب خارج كنيد مشركين را از جزيره –( 1

يا او گفت و من . ام، و از سوّمي ساكت شد كه من مهيّاشان كرده گروهي را بيرون فرستيد چنان -(2
 .ام فراموش كرده

 .سفيان گفته است كه اين سخنِ سلميان موردِ اتفاق و در مشكاة چنين نقل شده است

به سخن  كه شاسته است تأمّل كند و در دينش تقليد نكند و هركس در اين سخنان چنان: گويم مي
( بازهم در هدايت امّت)خواهد  نبوده، زيرا وقتي مي( ص)عُمَر مسلمان و معترف به نبوّت پيامبر 

شود، تا كار را بر مردمان مشتبه كند،  وصيّت كند عُمَر در پاسخش آن سخنِ زشت را گفته مانع مي
( ع)كند بر اميرالمؤمنين خواهد تجديد نصّ  كه متوجّه شد كه پيامبر مي كار را نكرد مگر آن زيرا اين

 .لذا با اين حيله مانع شد

البالغه از تاريخ بغداد تأليفِ  ابن أبي الحديد در شرح نهج( مشهور به)شخ عزالدين عبدالحميد 
داخل شدم بر عُمَر در اولِ خالفتش، ديدم يك صاع : احمدبن طاهر از ابن عبّاس نقل كرده كه گفت

كه پيشش گسترده بود ريخته، گفت بيا بخور، يك دانه خوردم، او  خرما بر چيزي( برابر سه كيلوگرم)
را خورد و از ظرفِ آبي كه نزدش بود آشاميد و بر هر دو ( سه كيلو)شروع به خوردن كرد تمام 

آئي؟  سپس پرسيد عبداهلل از كجا مي. «الحمدهلل»كرد  دستش به سمت پشت تكيه كرد و تكرار مي
گويد،  بن جعفر را مي ا در چه حال يافتي؟ من گمان كردم عبداهللپسر عمويت ر: گفت. گفنم مسجد

: مقصودم او نبود بزرگِ خاندانتان را گفتم: كرد، گفت او را واگذاشتم با مانندِ خودش بازي مي: گفتم
( بن عبّاس) اي عبدهلل: گفت. خواند پاسخش دادم او را در نخلستان گذاشتم در حالي كه قرآن مي

 پرسم، آيا از امرِ خالفت چيزي در خاطرش هست؟ چه مي دنت اگر بپوشاني آنخونِ بدنت به گر

 پندارد كه پيامبر خالفت را براي او مقرّر داشته؟ آيا مي: گفت. آري: گفتم

ي او  درباره: عُمَر گفت. گويد كه از پدرم ادّعا علي را پرسيدم گفت راست ميافزايم  و مي. آري: گفتم
و گاهي هم در كار تنگ   د كه با حجّتي كا قاطعِ عذر باشد ثابت نشد،از پيامبر مختصر سخني بو

، !!!گيرهايي داشت، هنگام بيماريش خواست به نام او تصريح كند من براي حفظ اسالم مانعش شدم 
داد  اگر به او واليت مي  سوگند به پروردگارِ اين بنا كه هرگز براي قريش جمع نخواهد شد، -نه -
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چه در  پس پيامبر متوجّه شد كه من دانستم آن 1كردند، ش از اطراف حمله ميتمام عرب بر ضرر
 .چه را كه حتم بود امضا كرد خاطر او است لذا خودداري كرد و خدا آن

گفتيم با زيادتي ديگري مثلِ تعبير پسر ( از كفر و بي دينيِ عُمَر)چه  اين سخنان صريح است در آن
، آيا هيچ مسلماني. بن جعفر است عبّاس خيال كند مرادش عبداهلل ابنعمويت به اين لفظِ سبك تا 

را كه دين پايدار نشد مگر با شمشير و كوشش او و ( ع)بن ابيطالب  بيند قدر و منزلت علي پست مي
 :مواساتش با پيامبر، و تنها در يك محل كه پيامبر فرمود

لِ علم و زهد و تقوي و برادري و و حا. ضربت علي معادل عملِ جن و انس است تا روز قيامت
. چه را كه شهرت يافته، فرمايش پيامبر؛ عليٌ مِنّي وَ اَنا مِنْهُ ال تُبَلِّغ عَنّي اِلّا اَنا وَ عليٌ خويشاوندي آن

البته البته پرچم را به كسي خواهم داد كه خدا و رسول را دوست دارد و :( در جنگ خيبر فرمود)يا، 
 ي كند، اين بزرگداشتِ رسول خداست درباره وري كه فرار نمي دارند حمله خدا و رسول او را دوست

 !!!اهلل عليه است نسبت به او و آن كوچك شمردن عُمَر لعنة اهلل عليه، علي صلوات

ابوبكر و عُمَر و عثمان گويد بين علي و  ها كه مدّعي سادت است مي به من خبر رسيد بعضي از آن
المؤمنين نهايت محبّت را به ابي بكر و عُمَر داشته، روي چنين كسي را كينه و دشمني نبوده و امير

خدا در دنيا و آخرت سياه كند، به خدا سوگند اگر فرزندي بر پدرش غيرت نورزد چون اهل سنّت 
ي اين پدري كه نزد  درباره  ،(ابوبكر)چيزهائي را از عُمَر و رفيقش ( ها و جنايات و ظلم)چينن ( عامه)

دانسته شد، فرزندِ آن پدر نيست؛ و ( در آيات و احاديث و تاريخ)ل عظمتش چنان است كه خدا و رسو
و از   من اوّل كسي هستم كه از او بيزارم و از اعتقادِ به سيادتش، لعنتِ خدا بر او به پيرويِ لعنِ عُمَر،

 2.ي عُمَر محشورش فرمايد خدا خواستارم كه در زمره

اندك ( ذرّه)اهلل خالفت را براي او قرار داده، و تعبير  رسول پندارد ميچنين سخت عُمَر كه علي  و هم
 .الخ

كه در  «و حال آ( يظنّ)پندارد  آيا براي مسلمانان حالل است كه بگويد اميرالمؤمنين مي
 !گنجد؟ دروغ مي پتداشتن،

                                                           
هايي كه خودش با ساير منافقين بر عيله اميرالمؤمنين  كلماتِ عمر نشانگر اطالعات قبلي اوست از نقشهاين ) - 1

 (.اند كه اگر به واليت ظاهري هم برسد تمام عرب را بر ضررش بشورانند اهلل عليه طراحي نموده صلوات
 (آمين يا ربّ العالمين) - 2
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نباشد، اگر اين شود كه مثبت حجّة و قاطع عذر در امرِ شرعي  صادر مياهلل دستوري  و آيا از رسول
چگونه جايز است . نسبت درست باشد در تبليغ كوتاهي كرده و اگر باطل باشد نهيش الزمست

 ؟!گويد باك چنين سخني مي ي به آن و چگونه اين منافقِ بي        اشاره

طالب كه آقايِ من و آقايِ  ابيعرضه داشت گوارايت باد اي پسر ( ع)در حالي كه روز غدير به علي 
اند كه از متأخرين بَغَوي  هايشان نقل كرده در كتاب( عامه)كه اهل سنّت . و زنِ مؤمن شديد هر مر

 .در مَصابيح نقل كرده و در مِشكاة نيز آمده

الخ چگونه جايز است پيامبر را از  …تر از اين، اين سخنش كه در وقتِ بيماريش خواست  و بزرگ
 !!دانست؟ دانست كه پامبر نمي و صالح آن چيزي را ميعُمَر در امرِ اسالم آيا ! خواستنش مانع شود

كارها از عُمَر، كار رئيسِ راهنمائي است كه فقط نظر خود را پذيرنده است و غير از آن را رد  اين
و ممكن نيست اين كارِ كسي باشد كه مأمور است به اطاعتِ امر و نهيِ پيامبر و خضوع و . كند مي

 .كه با ديگران است بر او و صدا بلند نكردن در سخن چنانتسليم براي او و پيشي نگرفتن 

 .ها است بر كٌفر او و جوازِ لعنش ترين دليل و اين از بزرگ

از حديث مفصّلي كه مقدار حاجت از آن ( عُمَري)ت را از كامل التّواريخ ابن اَثير جَزَري سنّي اين قسم
داني بعد از محمد چه چيزي ديگران  آيا مي :عُمَربن خطاب به ابن عبّاس گفت. كنم ام نقل مي گرفته

گويد دوست نداشتم پاسخش گويم،  باز داشت؟ ابن عبّاس مي( بني هاشم و اهل البيت)را از شما 
دوست نداشتند كه پيامبري و خالفت ( قريش: )عُمَر گفت. داند اگر من ندانم اميرالمؤمنين مي: گفتم

پس قريش براي خود انتخاب كرد و رسيد و . ران بباليدباشد تا بر ديگ( بني هاشم)در خاندانِ شما 
. يا اميرالمؤمنين اگر اجازه بدهي سخن بگويم و بر من خشمگين نشوي تا بگويم: گفتم. متوقّف شد

 .بگو: گفت

براي خود اختيار كرد و رسيد و متوقف شد، ( بني هاشم را كنار زدو )كه گفتي قريش  اما اين: گفتم
( علي)چه را كه خدا پذيرفت براي او و صواب به دستِ قريش بوده پس نبايد  اگر قريش برگزيد آن

 .مورد حسد قرار گرفته رد شود

كه گفتي نخواستند نبوّت و خالفت براي ما باشد خداي تعالي گروهي را با كراهت وصف  و امّا اين
 .«1(/ ص)محمد  -هُمْذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهوا ما اَنْزَلَ اهللُ فَاَحْبَطَ اَعْمالَ»: فرموده

ها را بگويم  رسد كه خوش نداشتم آن واي، اي پسر عبّاس از تو چيزهائي به من مي: پس عُمَر گفت
 .كه منزلتت نزدِ من پائين بيايد
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اگر حق است چرا منزلتم نزد تو پائين آيد و اگر باطل است آن را آن چيست اي اميرالمؤمنين؟ : گفتم
 .گذارم وا مي

: پس گفتم. گوئي  اين مقام را در حالِ ظلم و حسد و تجاوز از ما بازگرداندند ام مي شنيده: عُمَر گفت
براي نادان و دانايِ خردمند روشن است، و امّا از ( و ستم نمودنِ شما) اي اميرالمؤمنين اما از راه ظلم 

 .روي حسد و رشگ آدم حسد ورزيد و ما مورد حسديم

 .رود زندان هاشم در دلهاتان حسدي است كه از ميان نميهيهات هيهات شما فر: عُمَر گفت

ها برده و پاكشان كرده به حسد و آاليش  آرام باش و دلِ كساني را كه خدا پليدي را از آن: گفتم
 .هاشم است هاي بني نسبت مده زيرا دلِ رسول اهلل از دل

 .برخيز از نزد من برو: گفت( از روي خشم)سپس عُمَر 

به جايت باش يابن عبّاس به خدا سوگند : ون خواستم برخيزم از من حيا كرد و گفتچ. روم مي: گفتم
يا اميرالمؤمنين مرا بر تو و بر : چه خوشحالت كند، گفتم من حق تو را رعايت نموده و دوست دارم آن

ي خود را از  كه ضايعش كرد بهره هر مسلمان حقّي است هركه آن را رعايت كرد و بهره برده و آن
 .سپس برخاست و رفت. داده دست

ند كه نبوّت و كراهت داشت: كه عُمَرگفت اين. اين داستان نيز از عجايب روايات است: گويم من مي
آن از »خالفت در بني هاشم باشد اگر سخنش درست بود چرا ابن عبّاس در پاسخش آيه را خواند؛ 

محمد  -اعمالشان نابود شدچه را كه خدا فرو فرستاد پس  اين جهت است كه خوش نداشتند آن
و اگر باطل بود همين  چه قريش كرد حق بود كه خدا نازل كرده، و عُمَر نگفت آن.  «11(/ ص)

 .گناهش او را بس است

و نيز سخن عُمَر كه، بر ديگران بباليد و خرسند باشيد، دليل است كه بازگرداندنِ قريش آن امر را از 
چه را كه خدا به زبانِ رسولش  ستم و رغبتِ در دنيا و به آن اهل بيت نبوده است مگر از روي حسد و

 .ها واجب كرده توجّه نكردند بر آن

چه خدا برگزيد صريح است در  چنين سخنِ ابن عبّاس كه قريش براي خودش برگزيد آن و هم
 .باره اين

 .چنين پاسخش به عُمَر كه براي نادان و داناي حكيم روشن است و هم

هاشم پذيرا  هاي شما بني بر خداي تعالي اين سخنش كه، دل( اهلل عليه لعنة)تِ عُمَر ي جرئ و از جمله
و تنها ابن . و پاسخ ابن عبّاس با بياني لطيف به كُفرش! شود نيست مگر حسدي را كه زايل نمي
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كه عُمَر را ملزم و مجاب كرد كه با خدا مخالفت  عبّاس كافي است گواه بر ظلم و عداوتشان و اين
دند و امرِ خالفت را در غير محلّش قرار دادند، و تنها همين حديث براي كسي كه تأمّل كند كافي كر

 .است كه حقيقت را روشن كند

كشته شد (( ع)بن علي )اند كه بالذري روايت كرد كه چون حسين  بعضي از مشايخ ما نقل كرده
ندوه بزرگ و مصيبت آشكار شد و در غم و ا: عُمَر به يزيد پسر معاويه نوشت، اما بعدعبداهلل پسر 
 .اي چون هنگام و روز حسين نيست اي بزرگ پيدا شد و هيچ هنگامه اسالم حادثه

ها و  هاي نويني آمديم كه با فرش اهلل در پاسخش نوشت اي كم عقلِ احمق، ما در خانه يزيد لعنة
تن حقّمان جنگيديم، و اگر از هاي نيكو آماده است، ما جنگيديم اگر حق از ما بود براي گرف گاه تكيه

را از اهلش براي خود  حقاول كسي بود كه اين روش را بنيان گذاشت و ( عُمَر)ديگران بود پدر تو 
 .گرفت

هاي يهود را به خود  يكي از قريه( ص)د كه چون خيبر فتح شد پيامبر ان نقل كرده 1واقدي و غير او 
حقوق خويشاوندان ». «26/  -اَسْراء –وَ آتِ ذا الْقُربي حَقَّهُ »جبرئيل اين آيه را آورد؛ . اختصاص داد

 .«و ارحام خود را ادال كن

با عوالي  پس فدك را. كيست صاحب قرابت و حقّش چيست؟ عرضه داشت فاطمه: پيامبر فرمود
وقتي با ابوبكر بيعت كردند او را مانع . مستقالً به او واگذاشت و در اختيارش بود تا پدرش درگذشت

 !ها را واگذاري بايد آن: شد و گفت

ابوبكر . به من داده( در زمان حياتش به امر خداوند)آن هر دو از منند كه پدرم : فرمود( ع)فاطمه 
( اهلل عليه لعنة) عُمَر  اي به او بدهد، شوم و خواست نوشته ده مانع نميچه پدرت دا من تو را از آن: گفت

پس ابوبكر از او شاهد . او يك زن است از او شاهد بخواه براي اثباتِ ادّعايش: مانع شد و گفت
 !خواست

 اي به او را آورد شهادت دادند، پس ابوبكر نوشته( ع)ايمن و اسماء دختر عميس و علي  امّ( ع)فاطمه 
 !!كرد( و پاره)داد در اثبات حقّش، چون خبر به عُمَر رسيد نامه را گرفته نابود 

سخن ( اهلل عليهما ابوبكر و عُمَر لعنة)اهلل عليها سوگند خورد كه تا زنده است با آن دو نفر  زهرا سالم
 .ها از دينا رفت نگويد و رنجيده خاطر از آن
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ي فدك بحث كرد سخنشان به  ها درباره ع كرد و با آنروايت شده مأمون هزار نفر از فقهاء را جم
 .ها داد گردانده به آنپس آن را باز . چا رسيد كه بايد فدك به فرزندانِ فاطمه برسد آن

رد ( ع)ابوهالل عسكري در كتاب اخبار االوائل نقل كرده كه اول كسي كه فدك را به ورثه فاطمه 
اهلل آن را ميان مروان پسر حَكَم و عُمَر پسر عثمان و يزيد  لعنهُكرد عُمَربن عبدالعزير بود، و معاويه 

 .ها رد شد پسرش تقسيم كرد سپس غصب شد و باز در زمان بني عبّاس به آن

بني  -وَ آتِ ذَا اَلْقُربي حَقَّهُ»حافظ پسر مَرْدويَه از ابوسعيد روايت كرده كه وقتي اين آيه نازل شد؛ 
 .فاطمه را خواست و فدك را به او وا گذاشت( ص)روسل اهلل . «26/ اسرائيل

نقل كرده ثابت شده است كه فاطمه راستگو و از اهل  -مناقب -و محمود خوارزمي در كتاب فائق
و چگونه جايز . ي ادّعايش نسبت به فدك و عوالي شك كرد بهشت است چگونه جايز است درباره

المال باشد و او بخواهد  از بيت: يعني)ه ي خَلق را خواست است گفته شود او ظلم و ستم بر همه
 !!كار اصرار داشته باشد؟ و تا وقتِ مرگ در اين.( مترجم -بگيرد

گو بود و از اهلِ بهشت است  حق را چنين يافته كه فاطمه در ادّعايش راست( خوارزمي)اين شخص 
مي گويند حالِ او ( هعام)كند كه در ادّعايش از او شاهد نخواهند، گفته اصحاب ما  امّا ايجاب نمي

ي و نصراني و به حاكم رجوع كرد بر يهود باالتر از پيامبرشان محمّد نبوده كه اگر او مالي را ادّعا مي
 !شد حاكم حق نداشت حُكم كند مگر با گواه اگرچه پيامبر اهل بهشت است مي

 .خردمند بنگرد به اين سخنانِ رسواي اين بي خردان و تعجّب كند

او . بكر و ارثش را خواست فرستاد نزد ابي( ع)ي دارد كه حاصلش اين است كه فاطمه روايت 1بُخاري
و آل محمد از همين . ي ما صدقه است گذاريم، تركه ما گروه پيروان ارث نمي: رسول اهلل گفته: گفت

. چنانكه هست دهم آن ي رسول خدا را تغيير نمي خورند و من به خدا سوگند چيزي از صدقه مال مي
 !ابوبكر سرپيچي كرد كه چيزي به فاطمه بدهدپس 

هنگامي و شش ماه بعد از پيامبر زنده بود، . فاطمه پس از اين با ابوبكر سخن نگفت تا وفات يافت
بكر نداد و خودش بر او  كه درگذشت شوهرش اميرالمؤمنين علي او را شب دفن كرد و خبر به ابي

 .نماز خواند

ي ارجمندي  هنگام سخن گفتن با ابوبكر و عُمَر خطبه(( ع)ي زهرا  فاطمه)من قبالً اشاره كردم كه 
چه متضمّن است از سخنان خداي تعالي و اطالع  ي آن خواند كه واجب است اطالع بر آن به واسطه

                                                           
 (.رجوع فرمائيد 71 -71 -131به صفحات ) - 1



 136نفحات الالهوت ص                                                                              

و در . اي از نبوّت و منتخبِ از آن است قطعه( بضعة و)، و عجب نيست زيرا او (ص)از سنّت رسول 
كه از طريق اهل سنت نقل كرديم هست زيرا از ( ابوبكر و عُمَر)كفر اين دو نفر اين خطبه اثبات 

اگرچه شايسته بود تمام آن نقل شود لكن من مقدار حاجتي . طُرُق اهلِ سنت و محدثينشان نقل شده
 :كنم را از آن نقل مي

ظَهَرَتْ فيكُم حَسيكَةُ النِّفاقي وَ سَمَلَ جِلْبابُ هِ، فَلَمّا اخْتارَ اهللُ لِنَبيِّهِ دارَ أَنْبِيائِهِ وَ مَأْوي أَصْفِيائِ …»
وَ اَطْلَعَ . الدّينِ وَ نَطَقَ كاظِمُ الْغاوينَ وَ نَبَغَ خامِلُ الْأَقلّينَ وَ هَدَرَ فَنيقُ الْمُبْطِلينَ، فَخَطَرَ في عَرَصاتِكُمْ

ثُمَّ اسْتَنْهَضَكُمْ . لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجبينَ و لِلْغِرَّةِ فيهِ مُالحظينَ فَأَلْفاكُمْ. الشَّيْطانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْزِزِهِ هاتِفاً بِكُمْ
 .فَوَجَدَكُمْ خِفافاً وَ اَحْمَشَكُمْ فَالْفاكُمْ غِضاباً، فَوَسَمْتُمْ غَيْرَ اِبِليكُمْ وَ وَرَدْتُمْ غيرَ مَشْرَبِكُمْ

اَال ! الرَّسولُ لَمّا يُقْبَرْ اِبْتِداراً زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفِتْتَةِ لَمّا يَنْدَمِلْ وَهذا و الْعَهْدُ قَريبٌ و الْكَللْمُ رَحيبٌ وَ الْجُرْحُ 
 .في الْفِتْنَةِ سَقَطوا، و اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطةٌ بالكافِرينَ

هُرِكُمْ، قائِمَة فرائضه، واضحة و كَتابُ اهلل عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَ اَظْ! اَنّي تُؤْفَكونَ؟ مِنْكُمْ وَ كَيْفَ بِكُمْ وَفَهَيْهاتَ 
مْ دالئله، نيّرة شرائعه، زَواجِرُهُ واضحَةٌ، وَ اَوامِرُهُ الئِحَةٌ، خَلَْفْتُموهُ وَراءَ ظُهورِكُمْ أَرَغْبَةً عَنْهُ تدبرون اَ

بَلَ مِنْهُ وَ هُوَ في االخِرَةِ مِنَ نْ يُقْوَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاسالمِ ديناً فَلَ. بِغَيْرِهِ تَحْكُمون؟ بِئْسَ لِلظّالِمينَ بَدَالً
اَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ تَبْغونَ؟ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اهللِ حُكْماً !! وَ اَنْتُم تَزْعُمُونَ اَنْ ال اِرْثَ لي …ثُمَّ . الْخاسِرين

 .احِيَةِ اَنّي اِبْنَتُهُأَفَال تَعْلَمونَ؟ بَلي قَدْ تَجَلّي لَكُمْ كَالشَّمْسِ الضُّ. لِقومٍ يوقِنونَ

لَقَدْ ! يابْنَ اَبي قُحافَةَ اَفي كِتابِ اهللِ أَنْ تَرِثَ اَباكَ واَل اَرِثَ اَبي؟. اَيُّها الْمُسْلِمونَ اِذْ غَلَبَ عَلي اِرثي
هُ وَراءَ ظُهورِكُمْ؟ اِذْ يُقولُ أفَعَلي عَمْدٍ تَرَكْتُمْ كِتابَ اهللِ وَ نَبَذْ تُمُو. جِئْتَ شيئاً فَريّاً عَلي اهلل و علي رسوله

هَبْ  …رَبَّ »: زَكَريّا اِذْ قالَبْن  و قالَ فيما اقْتَصَّ عَنْ خَبَرِ يحيي 1« وَ وَرِثَ سُليمانُ داوُدَ»اهللُ تَعالي 
يُوصيكُمُ اهللُ في »و قالً تَعالي  2«يَعْقوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبَّ رَضياًلي مِنْ لَدُنْكَ وَلياً يَرثُني وَ يَريثُ مِنْ آلِ 

أفَخَصَّكُمُ اهللُ بآيَةٍ !! فشزَعَمْتُم أنْ ال حَظَّ و ال ارث لي مِنْ اَبي 3.«اَوْالدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْاُنْثَيَيْنِ
لَمُ بِخُصوصِ الْقرآنِ وَ عُمومِهِ مِنْ أَبي وَ اَمْ اَنْتُمْ اَعْ! اَخْرَجَ مِنْها أَبي؟ اَمْ تَقولونَ أَهْلَ مِلَّتَيْنِ ال يَتَوارَثانِ؟

فشنِعْمَ الْحَكَمُ اهللُ وَ الزَّعيمُ . تَلَقاكَ يَوْمَ حَشْرِكَ 4مَرْمومَةً،  ابْنِ عَمّي؟ فَدونَكَها مَرْحولَةً مَخْطولَةَ
نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ وَ سوفَ تَعْلَمونَ مَنْ يَأتيهِ  محمدٌ وَ الْموعِدُ الْقيامَةُ وَ عِنْدَ السّاعَةِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلونَ، و لِكُلِّ

 :اِلي قَبْرِ اَبيها فَمثلث بِقولِ هِند ابنة اثاثة شعراً( ع)ثُمَّ الْتَفَتَتْ . عذابٌ يُخْزيهِ و يَحِلُّ عَلَيْهِ عذابٌ مقيمٌ

                                                           
 .16/ النَّمل  - 1
 .5-6/ مريم  - 2
 .11نسا؟  - 3
 (.«فَدُونَكَها مَخْطومَةَ مَرْحولَةً مَزْمومَةً»: گونه صحيح است ظاهراً اين) - 4
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 «ي حضرت زهرا سالم اهلل عليها ي مقداري از خطبه ترجمه»

 «بعد از غَصبِ فَدَك»

ي نفاق در  گانش، كينه پاكيزهي پيامبرانش و جايگاه  كه خدا برگزيد پيامبرش را براي خانه گاه آن …»
شما آشكار و پوشش دين كهنه شد، و گمراهي كه خشمش را پوشانده به سخن پرداخت، و گمنام در 
اقليت ظاهر گرديد، و شتر باطل منشان به صدا درآمد، و در ميدانتان مقامي يافت، و شيطان سرش 

ي  و درنظر گيرندهي دعوتش  رندهگاهش بيرون آورد به شما ندا در داد و شما را پذي را از مخفي
عزّتش يافت، از شما خواست قيام كنيد شما را سبك بار ديد، وشما را به غضب آورد خشمگينتان 

كه عهد  داغ ملكيت را بر غيرِ شتر خود نهاده و در غير آبگاه خودش وارد كرديد، و حال آن. يافت
سپرده نشده، از بيم فتنه با شتاب پيش  نزديك و هنوز جراحتِ زخم به هم نيامده و پيامبر به خاك

شود  واي بر شما چه مي« آگاه باش كه در فتنه افتادند و دوزخ گرداگرد كافرين را گرفته»افتاديد 
در حالي كه قرآن پيش روي شما است كه واجباتش بر پا و دليلهايش . برندتان شما را و به كجا مي

ه آشكار و اوامرش رخشان است، و شما آن را پشتِ چه را منع فرمود روشن و شرايعش نوراني و آن
( و عذابي)؟ ب بَدَلي كنيد زنيد و يا به غير آن حكم مي سر انداختيد، آيا با رو گرداندن از قرآن دور مي

شود و در آخرت از  فته نمياست ستمگران را، و هركه غير از اسالم ديني را بجويد از او پذير
و  جوئيد، آيا حكم دوران جاهليت را ميكه براي من ارثي نيست سپس پنداشتيد . زيانكاران است

آري اي مسلمين ! دانيد؟ كه يقين دارند، آيا نمي بهتر از خدا براي آنان( و داوري)كيست در حَكَميّت 
از من ( و زور از روي ستم)براي شما مانند آفتاب روشن است كه من دختر پيامبرم كه ارثم را با غلبه 

 .گرفتند

! پسر اي قُحافَه آيا در قرآن است كه تو از پدرت ارث ببري و من از پدرم ارث نبرم؟( ابوبكر)اي 
 :فرمايد محقّقاً بر خدا و روسل دروغ بستي، آيا عمداً كتاب خدا را واگذاشته پشت سر انداختيد كه مي

ز نزد خود وليّي به پروردگارم ا»بن زكريّا است كه،  چه از يحيي و در آن« و سليمان از داود ارث برد»
و « من عنايت فرما كه از من و از آل يعقوب ارث ببرد و پروردگارم او را مورد خوشنودي قرار ده

 :فرمود

پس « براي پسر دو برابرِ دختر باشد( در تقسيم ارث)كند كه  ي فرزندانتان توصيه مي خدا درباره»
 شما پنداشتيد كه مرا از پدرم ارث نيست؟

 خَطبُلَوْ كُنْتَ شاهِدَها لِمْ تَكْثُرِ الْ  كانَ بَعْدَكَ اَنْباءٌ وَ هَنْبَثَةٌ قَدْ

 وَ اَخْتَلَّ قَوْمُكَ فَاشْهَدْهُم وَ قَدْ نَكِبُوا  اِنّا فَقدناكَ فَقْدَ الْارْضِ وابِلَها



 138نفحات الالهوت ص                                                                              

گوئيد اهلِ دو ملّت ارث  مخصوص شما فرستاده كه پدرم را از آن خارج كرده؟ يا مياي  آيا خدا آيه
يا شما به قرآن آشناتر از پدرم و ! نيستيم؟( و مذهب)برند و من و پدرم اهلِ يك ملّت  نمي

به عموم و خصوصش هستيد؟ بگير مهارِ شتر پاالن نهاده را كه (( ع)بن ابيطالب  علي)پسرعمويم 
گاه قيامت،  بهترين كفيل و وعده( ص)دارت خواهد كرد، خدا بهترين  حاكم و محمد روز حشرت دي

براي هر خبري وقتي است كه خواهيد دانست براي چه كسي . گاه كه اهل باطل در زيانند آن
 .ي خواركننده و عذابِ پايدار خواهد بود شكنجه

 :خواندگاه به قبر پدر رو كرده اين شعرِ هند دختر اثاثه را  آن

خبرها و دشواريهائي شد كه اگر تو حاضر بودي در پيرامونشان سخن فراوان ( اي پدر)بعد از تو 
گري و گرايش به باطل  كه زمين باران را، و قومت در حيله ما تو را از دست داديم چنان  بود، نمي

 .«افتادند تو گواهشان باشد

 .1ها است بر بسياري از ستمگري در اين خطبه كه مختصري از آن نقل كرديم داللت كمي

هاي مهاجر و انصار گردش  صاحبِ كتابِ سقيفه نقل كرده كه چون بيماري فاطمه سخت شد زن
 :جمع شدند، فرمود

 .ي دنياتان و رنجيده خاطر از مردانتان شدم به خدا سوگند واگذارنده

شان كرد، بريده و  پراكندههايش  طنابش را به  گردنشان انداخت و حمله: بعد از سخناني فرمود سپس
واي بر آنان به كجا حركت دادند آن را از مقام بلند رسالت و . پي شده و نابودي است ستمگران را

آگاه باش كه اين زياني . بنيان استوار نبوّت و فرودگاه روح االمين و آگاهانِ به كارهاي دنيا و دين
عتابشان به خدا سوگند انكار شمشير و  الحسن داشتند، آشكار است، چه سرزنش و عتابي بر ابي

 :تا فرمود …در جنگ و پايداريش در پذيرش فرمان خدا بود ( علي)گيري و استواري  سخت

ها  هد، و اگر تعجّب كني عجب سخنِ آن ها به تو نشان مي كه اگر بماني روزگار شگفتيبيا و بشنو 
اي تمسّك جستند؟ بد سرپرستي و  شتهدانستم به چه پناهگاهي تكيه زدند و به چه ر است، كاش مي

براي ظالمين بد بَدَلي مبدّل كردند، سَر را به دُم و دوش و شانه را به دنباله، به خاك ماليده شود 
ها فساد انگيزاني هستند ولكن شعورِ  آگاه باش كه آن. بيني گروهي كه پنداشتند كار نيكي كردند

كه راه  ي پيشوائي است يا آن ه حق رهنمون است شايستهكه ب ها، آيا آن واي بر آن. دركش را ندارند
 .كنيد شود شما را، چگونه حُكم مي داند و نيازمند راهنما است؟ چه مي را نمي

                                                           
 .مراجعه فرمائيد« اسرار فدك»ي فدك به كتاب  ي كامل خطبه جهت آشنائي با متن و ترجمه - 1
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تأمّل ( اهلل عليها خطبه زهراء سالم)من مختصري از فرمايشش را برگزيدم، هركس در اين : گويم مي
( اهلل عليهما لعنة)بكر و عُمَر  د و عِلم به كُفر ابيكه شايسه است و به راه صواب هدايت نشو كند چنان

حاصل ننمايد خدا دلش را هدايت نكرده و از راهنمايانش دورش كرده؛ و مانند اين است كالمِ 
نقل شده كه از آن ( عامه)ي شقشقيّه كه از طريق اهل سنّت  اهلل عليه در خطبه اميرالمؤمنين صلوات
نقلش ( اين كتاب)االخبار كه در فصل هفتم  در كتاب معاني بن عبداهلل عسكري جمله است حسن

 .كنيم مي

بكر كه با فاطمه به موجبِ شرع  الغمه از شريك نقل كرده كه گفت واجب بود بر ابي صاحب كشف
حياتش به او اهلل فدك را در زمان  كه سوگندش بدهد بر ادّعايش، زيرا رسول عمل كند، و حداقل اين

ايمن هم شهادت دادند و يك چهارم گواهي مانده بود، رد كردنش بعد از دو شاهد  داده بود، علي و امّ
 .كرد داد و حُكم را امضاء مي كرد و يا سوگندش مي درست نبوده، پس يا بايد تصديقش مي

و )شريك گفته است از خدا بايد در مانندِ چنين كاري ياري خواست، آيا نادان بود به حُكم يا مُتَعَمِّد 
 !؟(عمد و قصد از روي

با ساير ( ع)بكر با فاطمه  براي تأييد اين سخن، پس تأمّل بسيار و نسبت كارِ ابي: گويم من مي
بدون شك و ترديد دانستيم كه غير از علّت تراشي و ( هاي قبل اشاره شد كه در فصل)كارهايش 

 .درهم شكستن نظري نداشت

اش را كه  و ظلم بزرگ پاره كردنِ عُمَر نامهمانع شد، ( از فدك)از هر راهي كه ممكن بود او را 
و  لعنت خدا بر هر دو و بر دوستان. نداشت آنابوبكر نوشته بود چون راهي براي بازگرداندن 

 .پيروانشان تا روز قيامت

الغمه روايت كرده كه عايشه و حفصه گواهي دادند به گفتارش كه؛ ما جماعتِ پيامبران  صاحب كشف
، وقتي عثمان به حكومت رسيد عايشه (شهادت داد)الك پسر اويس نصري نيز و م. گذاريم ارث نمي
به من بده : دادند، عثمان به حكومت رسيد عايشه گفت چه را ابوبكر و عُمَر مي به من بده آن: گفت
يابم، لكن ابوبكر  در كتاب و سنّت براي آن محلّي نمي: دادند، عثمان گفت چه را ابوبكر و عُمَر مي آن
 !.كنم اند و من اين كار را نمي ادهد ر به دلخواه خود به تو ميو عُمَ

كرد، چون عثمان  آمد و پيراهن پيامبر را بلند مي آمد عايشه به صدا در مي وقتي عثمان براي نماز مي
خدا مَثَلِ عايشه اين زنِ تندخو و حفصه را در : باالي منبر رفت و گفت( عثمان)كرد،  را اذيت مي
 -الخ …اَمْرَاَتَ لوطٍ كانتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما  امْرَاَتَ نُوحٍ وَ»قرآن آورده؛ 

 .«14/ تحريم
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پس . اهلل تو را به نام نعثلِ يهودي كه در يمن بود ناميد اي نعثل اي دشمن خدا، رسول: عايشه گفت
جا نماند  كه عثمان باشد آنگند خود در شهري عايشه عثمان را لعن كرد و او عايشه را، و عايشه سو

 .و به مكه رفت

اين نعثل را : و در همان كتاب است كه ابن اعثم صاحب كتاب فتوح نقل كرده كه عايشه گفت
است كه ( پيامبر اكرم)اهلل را كهنه كرد و اين پيراهن او  خدا نعثل را بكشد كه سنّت رسول. بُكشيد

 .تهنوز كهنه نشده، و به مكه رف

: به عثمان گفتند، گفت. مسلم در صحيحش نقل كرده كه زني پس از شش ماه ازدواج زائيد
وَ حَمْلُهُ و فِصالُهُ »خداي عَزَّوَجَل فرموده : وارد شد و گفت( ع)اميرالمؤمنين علي !. سنگسارش كنيد

گفت به خدا سوگند . «14/ لقمان -وفِصالُهُ في عامينِ» و نيز فرموده « 15/ احقاف  -ثَلثونَ شَهْراً
 .سنگسار كرد( برخالف حكم قرآن و اميرالمؤمنين)نزد عثمان چيزي نيست و او را 

اين سخنش مقتضي مسخره كردنِ شرع و كوچك شمردن كتاب خدا، و حالل شمردنِ مخالفت، و 
ي كه خدا اقدام به كشتن بيگناهي كرده بود با آن( عثمان)و پيش از اين نيز . ظاهرِ در  كفر اوست

وَ مَنْ يَقْتُلْ مؤمِناً مُستَعَمَّداً فَجَزآؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فيها نو غَضَبَ اهللُ عَلَيْهِ و لَعَنشهُ وَ »تعالي فرموده 
 .ملعون است( عثمان)پس به نص قرآن، . «13/ نساء -اَعَدَّلَهُ عذاباً عظيماً

ي حج نهي كرد، و  ن از متعهدر جمع بين صحيحين است كه عثمان و علي با هم حج كردند، عثما
 .دهي كنم و تو انجام مي ميمن مردمان را نهي : اميرالمؤمنين انجام داد، عثمان گفت

 .گذارم من سنّت رسول اله را با سخن ديگران وا نمي: فرمود( ع)علي 

علي و عثمان با هم در عسفان بودند، : در صحيح مسلم است به نقل از سعيدبن مسيّب كه گفت
 .از متعه و عمره نهي كردعثمان 

 .ما را واگذار: عثمان گفت. چه پيامبر امر فرمود كه نهي كني از آن خواهي جز آن چه مي: علي فرمود

 .اعالم فرمود( متعه و عمره)چون علي چنان ديد به هر دو . توانم تو را واگذارم نمي: علي فرمود

نمازِ مسافر خواند دو ( ها از مسافرت) و در صحيح بين صحيحين است كه پيامبر در مِني و غير آن
در )عثمان هم در اول حكومتش اين كار را كرد لكن بعداً . ركعت، و ابوبكر و عُمَر نيز چنين كردند

 .چهار ركعتي خواند( سفر

باره  و اين را ابن اثير در كامل التواريخ نقل كرده و در ضمن آن است كه اول كسي كه در اين
 .ثمان سخن گفت علي بود پس از او ديگران از صحابه بر او عيب گرفتندبا ع( اعتراض كرد و)
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متوجهي كه پيامبر  اي و عهدي نيامده، فرمود امر تازه( اهلل عليه لعنة)به عثمان ( اهلل عليه صلوات)علي 
دو ركعتي خواندند و تو نيز در اول خالفتت دو ركعتي خواندي ( در سفر)و ابوبكر و عُمَر نماز را 

 !دانم اين چيست كه تو به آن بازگشتي؟ نمي

همه داللت دارند  به جرئتش در تغيير شرع از ( عليه اهلل از كارهاي عثمان لعنة)كار و مانند اين  اين
 (.ص)اله  ي با خداي عزَّوَجَلَّ به نافرماني و مخالفتِ سخن رسول پيشِ خود و اقدامش در مبارزه

 .و پيروانشان لعنتِ خدا تا روز قيامت( بكر و عُمَرابو)و هر دو رفيقش ( عثمان)پس بر او 

 *فصل هفتم * 

 اهلل عنهم نقل شده  چه از اماميّه رضي در مختصري از آن

و اثباتِ كفرشان كه كامالً  ها است، لعن آن( كفر ابوبكر و عمر و عثمان و پيروانشان، و)كه صريح در 
 .كنيم كمي اكتفا ميو ان بسيار است و ما به مقدار . واضح و ظاهر است

ما : بن ثوير و ابي سلمه سرّاج نقل كرده كه گفتند در تهذيب به سندش به حسين( طوسي)شيخ 
كرد؛ التيمي  اهلل عليه بعد از هر نماز واجب چهار مَرد و چهار زن را لعن مي شنيديم امام صادق صلوات

( زن ابوسفيان و مادر معاويه)هند  و عثمان و معاويه و عايشه و حفصه و{ عُمَر}و العدوي { ابوبكر}
 .و اُمّ الحَكَم خواهر معاويه

( صَنَمي قريش)قريش  و تر دو بتِ( قنوتِ نمازِ)اهلل عليه در  و مشهور است كه اميرالمؤمنين صلوات
  .اهلل بود كرد و قصدش ابوبكر و عُمَر لَعَنَهُما را لعن مي

 .وارد استو استجابِ نفرين بر دشمنانِ خدا در نمازِ وتر 

اهلل  نقل كرده كه از امام صادق صلوات( مناقب)بن شهر آشوب در كتاب مثالب  شيخ جليل محمد
كانا اِمامَيْنِ قاسِطَيْنِ عادِلَيْنِ كانا عَلي الْحَقِّ و ماتا عَلَيْهِ »: فرمودابوبكر و عُمَر پرسيدند ي  عليه درباره

دو پيشواي قاسط و عادل بودند و بر حقّ بودند و بر حق : يعني». «ةِفَرَحْمَةُ اهللِ عَلَيْهِما يَوْمَ الْقِيامَ
 .«ها روز قيامت مردند رحمت خدا بر آن

( چنين)اهلل چگونه  اي پسر رسول: خلوت شدبعضي اصحاب گفتند( از دشمن و منافقين)چون مجلس 
 ! فرمودي؟

 -جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَدْعونَ اِلَي النّارِو »دو امام، نظر به اين آيه بود كه : كه گفتم آري، اما اين: فرمود
/ جنّ -اَمّا الْقاسِطونَ فَكانوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً وَ»نظر به اين آيه   قاسطين،: كه گفتم و اما اين. «41/ قصص
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 -نَاَلَّذينَ كَفَروا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلو»عادِلين، مأخوذ از قول خداي تعالي است : كه گفتم و اما اين. «15
علي براي شرر به كار )اهلل عليه است،  و اما سخنم كه بر حق بودند، حق علي صلوات. «1/انعام
بر حق مُردند : كه گفتم و اين(. بودند؛ بر او و نه براي او( ع)ها بر عليه علي  آن: يعني. مترجم -رفته
: كه گفتم ردند، و اما ايناز تظاهرشان بر مخالفتِ علي توبه نكردند بلكه در حال ظلم بر او مُ: يعني
براي ( رحمت خداست بر عليه ابوبكر و عُمَر، و( )ص)اهلل عليهما مراد اين بود كه رسول خدا  رحمة

وَ ما اَرْسَلْناكَ اِلّا رَحْمَةً »: گيرد مأخوذ از قولِ خداي تعالي علي از آن دو نفر روز قيامت انتقام مي
 .«147/ انبيآء -لِلْعالَمينَ

داخل شدم بر امام محمد باقر : اي روايت كرده كه گقت ي بصره بن مغيره يب از حارثشيخ در تهذ
خيز  نجيّه اجازه خواسته وارد شد و بر دو زانو، نيماهلل عليه و نشستم نزد او، در اين حال  صلوات

ز ام سؤالي بكنم و به خدا سوگند كه جز آزاد كردنِ گردنم ا نشست و عرضه داشت قربانت شَوَم آمده
 :گويا حضرت بر او رقّت كرد و بر دو زانو نشست و فرمود. آتش قصدي ندارم

: گفتم. كه تو را به آن خبر خواهم داد اي نجيّه بپرس، امروز از من چيزي نخواهي پرسيد مگر آن
 فرمائي؟ چه مي( ابوبكر و عُمَر)ي فالن و فالن  قربانت شَوَم درباره

هاي پاكيزه در كتابِ خدا براي ما بود، و آن دو نفر به خدا  اي نجيّه خمس و انفال و مال: فرمود
و اوّل كسي بودند كه مردمان را بر گردن ما سوار . الم به حقّ ما در كتاب خدا بودندظ سوگند كه اوّل

چرخند تا روز قيامت به  ها است، و مردمان در حرام مي كردند، خون ما تا قيامت در گردنِ آن
 .ا اهل بيت شدي ظلمي كه به م واسطه

هالك شديم به پروردگار كعبه، پس « 156/ بقره -اِنّا لِله وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعونَ»: نجيّه سه مرتبه گفت
گاهش كنار كشيده دعائي كرد كه من چيزي از ان نفهميدم فقط در آخر  حضرت خود را از تكيه
مان حالل  خدايا ما آن را براي شيعه -اَللّهُمَّ إنّا أحللنا ذلك لشيعتنا»: گفت دعايش شنيدم كه مي

 .كرديم

 .ي ما بر فطرت ابراهيم نيست اي نجيّه كسي جز ما و شيعه: سپس رو به ما كرد و فرمود

مراد به فالن و فالن، ابوبكر و عُمَر است لَعَنَهُمااهلل زيرا آن دو نفر اوّل كسي هستند : گويم من مي
كه مقتضي زمان بود و  نايهاز لحاظ تقيّه فرمود چنانبيت شدند، در سخن با ككه مانع خمس اهل 

 .ها داشت ظهورش نزد آن( فهم و)اعتمادي كه به 
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فَاَذَّنَ »: االسالم ابوعلي طبرسي در تفسير كبيرش در معني سخن خداي تعالي  الدّين ثقة شيخ امين
اهلل عليه نقل كرده  الحسن الرّضا صلوات از ابي« 44/اعراف -مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اَنْ لَعْنَةُ اهللِ عَلَي الظّالِمينَ

 :كه فرمود

بن ابراهيم در تفسيرش نقل  گفته كه علي. اهلل عليه است اميرالمؤمنين صلوات( اعالم كننده)مؤذّن 
 .نقل كرده( ع)كرده كه ابي محمد پسر فضيل از امام رضا 

 .منم آن مؤذّن: يه نقل كرده كه فرموداهلل عل محمّدبن حنفيّه از علي صلواتو ابوالقاسم به سندش از 

هائي است كه  اهلل عليه در كتاب خدا نام و از ابي صالح از ابن عبّاس نقل كرده كه براي علي صلوات
آگاه « ها ي ميان آن اعالم كننده -فَاَذَّنَ مَؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ»شناسند قول خداي تعالي  ها را نمي مردمان آن

 .كه واليت مرا تكذيب كردند و حقّم را سبك شمردند نباشيد لعنتِ خدا بر آنا

ها در تكذيب بواليتش  اهلل زيرا آن بكر و عُمَر و عثمان لَعَنَهُم اين نيز دليل است بر لعن ابي: گويم مي
ترين سبك شمردن حقِّ او بود، و سخنِ عُمَر با ابن  كه حق او را بود، و آن از بزرگ پيش افتادند با آن
 .كه كوچكش شمردند گذشت كه مانع او نشدند مگر اين( درفصل ششم)تر  عباس كه پيش

 .ها كه شمردندش دشوار اشت و سخن ديگرش كه پسر عمويت را در چه حال گذاشتي؟ و مانند اين

ترين  عليه كه بزرگ اهلل صلوات( امامِ صادق)شيخ در تهذيب روايت كرده از ابي الصّامت از ابي عبداهلل 
ها، عاق  فت است؛ شرك به خدا، كشتن كسي كه خدا حرام كرده، خوردنِ مال يتيمگناهان كبيره ه

 .چه خداي تعالي نازل فرموده انكارِ آن  پدر و مادر، تهمت به زنانِ پاك زدن، گريز از جنگ،

را به  چه را كه پيامبر فرموده، آن ي ما فرستاده، و آن چه خدا درباره به شما رسيده آن: اما شركِ به خدا
 .خدا و رسول بازگردانيد

 .اهلل عليهم كشتنِ حسين و اصحابش سالم: اما كشتن نفسِ حرام

 .بر ما ظلم كرده آن را بردند( خمس)در فيي و اموال : ها و اما خوردنِ مال يتيم

 -…پيامبر مقدّم بر نفسِ مؤمنين است از خودشان »خدا در كتابش فرموده : و اما عاقِ والدين
 .«6/احزاب

 .فاطمه را كنار زدن در گورستانشان: قَذْف محصناتو اما 

 .در حال اطاعت، با اميرالمؤمنين بيعت كردند سپس گريخته و او را واگذاشتند: و اما فرار از جنگ
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و اين چيزي . اش انكار كردند چه خدا نازل كرده، حقّش را نپذيرفتند و خدا را درباره و اما انكار آن
اِنْ تَجْتَنَبوا كَبائِرَ ما تُنْهونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ »: فرمايد خداي تعالي مي. ندارداست كه كسي در فهمش كُندي 

 .«31/ نسآ -عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخاَلً كَريماً

. است( اهلل عليهم لعنة)ها كه اين نسبت به آنان داده شده ابوبكر و عُمَر و عثمان  مراد از آن: گويم مي
ظلم كردند، اول ابوبكر و عُمَر بود و ( ع)ي خمس و اموال و حقّ اهل بيت  كساني كه دربارهزيرا 

به ( ع)و نسبت دادنِ كشتن حسين . ها رفت و نيز كساني كه پس از او آمدند عثمان نيز از پي آن
حسين ها اساس و بنبانِ ظلم را بر اهل بيت گذاشتند تا كار به كشتن  ها از اين جهت است كه آن آن
 .انجاميد( ع)

هاي عرب كه در  زيرا از هنگامي كه ابوبكر به حكومت رسيد پيرامونش را گروهي از قريش و گرگ
: يعني)اهلل عليه بودند گرفتند و مانع ارث و نِحلَه  حال كينه و حسد با اميرالمؤمنين علي صلوات

اهانت  تهديد به سوختنِ خانه و خمس شدند و در مقامِ گرفتن بيعت از او برآمدند با ( بخشش و عطا
. ها را ياد كردند ، لذا آن(اهلل عليهما سالم)و گِرد آوردنِ هيزم جلويِ دشر و سقط محسن فاطمه 

به ظلم كردنِ بر آنان و انتقام  اند، براي تَهييجِ ديگران روايت كرده( اماميه)كه اصحابِ ما  چنان
 .گرفتن از ايشان

عليهما  اهلل بن جعفر صلوات گاه كه امام موسي آن: نقل كرده كه گفتبن أسباط  شيخ در تهذيب از علي
چه بر ما ظلم شده باز  چرا آن: فرمود. گرداند ديد مظالم را باز مي( ي عبّاسي خليفه)وارد شد بر مهدي 

 ي شما چيست؟ گردد؟ مهدي پرسيدمظلمه نمي

ها حمله نبرده بود،  كه لشكر بر آنگاه كه خدا پيامبرش را فاتح ساخت بر فدك و اطرافش،  آن: فرمود
حقوق خويشاوندان و ارحامِ خود را ادا  -26/ -اَسراء -و آتِ ذَالْقُربي حَقَّهُ»خدا به پيامبرش نازل كرد 

پس خدا به او وحي كرد به من وحي كرده . پيامبر ندانست ذَوي الْقربي كيانند از جبرئيل پرسيد. «كن
پس پيوسته . اهلل از خدا و از تو ه داشت پذيرفتم يا رسولفاطمه عرض. كه فدك را به تو بدهم

 .جا بودند در آن( ص)وكيلهايش در زمانِ رسول خدا 

جا بيرون كرد، پس فاطمه نزد او آمد و  هايش را از آْن واليت يافت وكيل( با ظلم)وقتي ابوبكر 
ري تو شهادت دهند، كه ب گواه از سياه و سرخ بياور : خواست كه فدك را به او برگرداند، گفت

او با نامه . اميرالمؤمنين و حسن و حسين و اُمّ ايمن را شاهد آورد، ابوبكر نوشت كه متعرّض او نشوند
حُكمي : اي دختر محمد آن چيست با تو؟ گفت: به او رسيد و گفت( اهلل عليه لعنة)عُمشر . بيرون آمد

 .گفت به من نشان بده. است كه ابوبكر نوشته براي من
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اش ساخت و  و در آن نگريست و بر آن تُف كرد و پاره! عُمَر از دستش ربودنخواست بنماياند، او 
 .اين است كه پدرت آن را با لشكر نگرفته و او را گذاشت رفت: گفت

: تعيين كرد، گفت اهلل عليه حدّش را وقتي امام هفام صلوات. حدودش را معيّن كن: گفتمهدي 
 .خيلي زياد است

! و سخنش كه اين است كه بابات،  است در ظلم و غلبه و عقوق،ن كار عُمَر صريح اي: گويم مي
و پاره كردنش نامه را كه از سبك گرفتن و كوچك شمردن . چگونه در آن تمسخر و استهزاست

و بازگشتِ ابوبكر به ظلم . كُفر است( تمسخر به پيامبر و عترتش)تر اثر اين  و كم كامالً آشكار است،
ي عُمَر بعد از اعترافش به حقّ او، و نوشته دادنش، و ديگر در مقام پرداختِ حق بر  به گفتهبر فاطمه 

 .نيامدن، براي خردمندان كافي است

زيرا اگر حق فاطمه بود چگونه از او گرفت و كارگردانانِ خود را بر آن گمارد؟ و اگر حقِّ  او نبود 
ها كه اگر گِرد آورده شوند چند مجلد  و نظائر اين به او داد؟( به زعم خودشان)ي باطلي  چگونه نامه
 .خواهند شد

هائي  ها حديث ضابط ثقه محمّدبن يعقوب كليني از اين قبيل در كافي زياد نقل كرده كه در آنامين 
دهد در ظاهر كردنِ اميدواريم خدا ما را توفيق   ،(ع)  است در لعن صريح و ترغيب در اين باره از ائمه

 .كه آشكارش كنيم به ياري خدااديم چه وعده د آن

اي هست كه مانند  اهلل عليه مواضع متعدده هاي اميرالمؤمنين صلوات البالغه ضمن فرمايش و در نهج
گذارد و پوست را سست  صراحت است از عبارتي كه كاشف از درد و رنج و الم است كه جگر را مي

 .كند مي

روسات شده، ( عامه)ها از طريق اهل سنّت  ا بسياري از آنها را بياورم زير اي از آن دوست داشتم پاره
ها را از طُرُقِ اهل  الحديد آن ابن ابي( مشهور به)كه شيخ عزالدين عبدالحميد  چيزي نيست مگر اين

 .ي معروف به شِقْشِقيّه نقل كرده كه از آن جمله است خطبه( عامه)سنّت 

خالفت را چون جامه در ( ابوبكر)وگند به خدا فالن س:( اهلل عليه فرمود كه در آن خطبه علي صلوات)
داند كه مانند  نسبت به خودش مي( از جهت كماالت عِلمي و عَملي)كه جايگاهِ مرا  بر كرد و حال آن

رسد، پس دامن كنار زده  اي به مقامِ بلندم نمي ريزد، و پرنده قطب آسيا است، از من سيلِ عِلم فرو مي
س انديشيدم كه آيا حمله كنم با دستِ كوتاه شده و يا صبر كنم بر تاريكيِ و از آن پهلو تهي كردم پ

رسد، و مؤمن رنجور است در آن تا  كوري افزائي كه بزرگ در آن به پيري و خردسال به جواني مي
 .پروردگارش را ديدار كند
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واني و در كه گوئي در گلويم استخ پس ديدم شكيبائي در آن خِرد پذيرتر است، پس صبر كردم چنان
تا اولي به راه خود گذشت آن را به فالن . بَرَند بينم ارثم را به غارت مي چشمم خاشاك است كه مي

چقدر فاصله بينِ دو روزِ من »سپس به شعر اَعْشي مَثَل زد؛ . واگذاشت بعد از خودش( عُمَر)
 .«ابرو روز حَيّان برادر ج( يا بر شتر سوار بودن)روزي كه بر آن دور بودم  است،

پس از مرگش براي ديگري آن را به  1خواست واگذارد شگفتا در حالي كه در زمانِ حيات آن را مي
 -.كنايه از همكاري!! )كه هر يك قسمتي از شير آن را دوشيدند هم بربست، چه دشوار بود اين

 (.مترجم

در آن امر زياد گوئي واگذاشت كه خشونت و عنادش  خو و درشت درشت( همان  عُمَر،)پس آن را به 
بود و از آن عذرخواه، مانند كسي كه بر شتري سركش سوار باشد كه اگر مهارش را بكشد بينيش 
پاره شود، و اگر رهايش كند به هالكت كشاند، به خدا سوگند كه مردمان در خبط و سختي و تلوّن و 

 .اعتراض گرفتار شدند، پس من در آن مدّت دراز با محنت و سختي صبر كردم

ها باشم، واي  ا چون عُمَر درگذشت آن را در گروهي قرار داد و چنان پنداشت كه من يكي از آنت
 !!!خدايا چه شورائي

لكن ! قرين شدم( شوري)بود كه با اين گروه ( ابوبكر)ي من با اوّلينشان  چگونه ترديدي در مقايسه
تا ( مترجم -.از انقالب در شوريكنايه )ها آميختم و چون پرواز كردند پريدم  چون درآميختند با آن

ها خالفت را براي خود خواست و ديگري براي خويشاوندش، با سخنان نامنظمو  كه بعضي از آن آن
برخاست چون حيواني بين سرگين و چراگاهش و خويشانِ پدريش با او ( عثمان)تا سوّمينشان 

و  2كه گاهِ كشتنش رسيد نبرخاسته، مال خدا را خوردند همچون شتر در چراگاه فصل بهار تا آ
پس مرا شگفتي دست نداد مگر . پرستي بر او انداختش عملش براي او آن را آماده ساخت و شكم

پايمال شوند، ( ع)كه مردم پيرامونم را گرفتند و از هر طرف هجوم آوردند، كه نزديك بود حينين  اين
و گروهي   ستند،ي گوسفند اطرافم را گرفتند، تا چون به كار برخاستم گروهي بيعت را شك و مانند گلّه

تِلْكَ الدّارُ اآلخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذينَ ال »: اند كه گوئي سخن خدا را نشنيده چنان!! سر از اطاعت باز زدند
 .«83/ قصص -يُريدونَ عُلُوّاً في الْارْضِ وَ ال فَساداً و الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ

لكن دنيا در نظرشان جلوه   داشتند، اند و نگه را شنيده( آيه و توجه به آخرت)آري به خدا سوگند آن 
 .ها را خيره كرد كرد و زينتهايش آن

                                                           
اَقيلوني اَقيلوني فَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَ عَليٌّ : كه ابوبكر بر منبر گفت( عُمَري)اند از شيعه و سنّي  مورخين نقل كرده - 1

 .مترجم -فيكُمْ
 (.يعني عثمان و يارانش فربه شدند از كثرت اموال حرام و مستحق كشتار گشتند) - 2
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كه دانه را شكافته و نفوس را پرورانده اگر نبود حضورِ حاضرين و قيامِ حجّتْ به  سوگند به آن
پروري ستمگران و گرسنگي  ي علماء گذاشت كه مانع شكم كه خدا بر عهده ي ياران، و آن واسطه
كردم و آخرينشان را به جام  ي خالفت را به گردنش انداخته رهايش مي ن شوند، رشتهمظلوما

 .تر بود ي بزي كم ديديد كه دنياي شما نزد من از مانند عطسه آشامانيدم و مي نخستينشان مي

اي دا و حضرت شروع به خواندن آن كرد، ابن عبّاس گويد عرضه داشتم  در آن حال مردي به او نامه
شِقْشِقه و اتفاقي بود : فرمودي، فرمود المؤمنين اگر سخنت را از جائي كه قطع كردي شروع مييا امير

 .كه آمد و بازگرديد به جاي خود

قدر اندوهگين نشدم كه اميرالمؤمنين در سخن  به خدا سوگند بر هيچ سخني اين: ابن عباس گفت
 .خود به پايان نرسيد

تر از سخن خالق است تأمّل  برتر از سخنان مخلوق و پائينهركه در اين سخنِ ارجمند كه : گويم مي
كند و در اين قسمت بنگرد؛ انديشيدم كه با دستِ كوتاه حمله كنم و يا بر آن تاريكي كوري فزا صبر 

در كدام است آيا با  اين دستي كه ديدم كه مصلحت  كردم و براي خود چنان مي يعني فكر مي. كنم
خواهد  .ي كوري فزاي تاريك صبر كنم يا بر اين هنگامه ده حمله كنمكوتاه ش( از هر نوع حمايت)

و كسي كه سزاوار جنگ با اميرالمؤمنين باشد . جنگيد ها مي يافت با آن دانست كه اگر يار و معيني مي
 .سزاوارِ جنگ با پيامبر است و آن نيست مگر كافر

اني كه در جنگ با دشمنان به چنين اين سخنش اگر نبود حضور حاضر يعني پيروان و يار و هم
ها خدا حجّت را تمام فرموده كه واجب است بر امام، كمك مظلوم و باز پس زدنِ ظالم  ي آن واسطه

انداختم يعني خالفت را، و آن كنايه است از واگذاريش كه  اش را به گردنش مي رشته  از ظلمش،
آشاماندم آخرش را،  و هر آينه مي. گذارند كه مهارِ شتر را به گردنش انداخته آزادش كنايه است از اين

 .مرادش پيشوائي آخري است و آن همان نحوي را نظر داشت كه در زمان ابوبكر رفتار كرد

 .ها فقط از لحاظِ نداشتن ياور و ناصر بود و اين صريح است كه جنگ نكردنش با آن

 .كند پاره ميمندي است كه رگِ قلبِ شكيبا را  در اين سخنان درد و رنج و گلمه

در فهم و ذهن مردمان ( يا تبليغاتِ ظالمانه)هائي است كه آن پليدها  كار كردن زشتيو نيز در آن آش
 :هايش اين است كه به اشتباه وارد كرده بودند، و از جمله فرمايش

  ند،كنم بر قريش كه رَحِمَم را قطع كردند و ظرفم را واژگون نمود خدايا از تو طلب ياري و انتقام مي
اگر خالفت را تو : و برگرفتنِ حقّي از من كه سزاوارترش از دگران بودم گرد آمده نزاع كردند و گفتند

( مترجم -.از لحاظ اجتهاد باطلشان)بگيري حقّ است و اگر ممانعت شوند و از تو بگيرند حقّ است 
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دي كه باطل را ، پس نگريستم ديدم همراه و مساع!پس صبر كن در حال غمگيني يا بمير اسفناك
كه در آن  ها را در معرض هالك ديدم پس چشم پوشيدم چونان ام و آن بِرانَم ندارم جز اهل خانواده

خاشاك بود، و آبِ دهنم را فرو بردم با اندوه و در فرونشاندنِ خشم صبر كردم بر كاري كه مانند 
 .حنظل تلخ بود با دلي دردناك

نظر : زيرا فرمود. جنگيد ها مي يافت با آن گر ياوري مياين سخنش نيز دليل است كه ا: گويم مي
 .صريحِ در اين است. الخ …كردم و ديدم ياري مساعد ندارم مگر اهل بيتم

شگفتا آيا خالفت به صحابه بودن هست اما به قرابت و خويشاوندي : هاي او است و نيز از فرمايش
 :باره روايت شده و شعري از او در اين! نيست؟

كه اهل  قبضه كرده مالحك شدي، چگونه است با آن( در سقيفه)اگر با شوري كارهاي آنان را 
تر  ديگري سزاوارتر و نزديكمشورت غايب بودند، و اگر به خويشاوندي احتياج كردي كه غير از تو 

 .به خويشاوندي پيامبر بود

اهلل و سالمه عليه زياد است كه ما درصدد جمع آن نيستيم، به  از قبيل سخنانِ آن حضرت صلوات
هائي كه آورديم آگاه شود و حقّ را از هر يم  ها و حجت جانِ خودم سوگند كسي كه به اين دليل

قلش مريض و به بيماري عناد مبتلي است و به نجاتش اميد طرف نفهمد و راهِ هدايت را نيابد ع
 .نيست و داروئي جز شمشير بُرّان و انتقام بزرگ ندارد

 (*اهلل عليهما اهلل عليهم به لعن ابوبكر و عُمَر لعنة دستور ائمّه صلوات* )
 .بِّهِما وَ الْبَرائَة مِنْهُمانَحْنُ مَعاشِر بَني هاشمٍ نَأْمُرُ كِبارَنا وَ صِغارَنا بَسَ …(: ع)قال الصّادق )

كنيم بزرگان و كوچكانِ خودمان  ما خاندانِ بني هاشم امر مي …: اهلل عليه فرمود امام صادق صلوات
 .ها بيزاري بجويند دشنام بدهند و از ان( ابوبكر و عمر)را كه به آن دو نفر 
 («رجال كشي -41/323بحاراالنوار ج »

 فكيف بهذا و المشيرون غُيّب  في الشّوري ملكت أمورهم فَإن كنت

 فغيرك أولي بالنّبي و أقر ب  و إن كنت بالقربي حجبت خصيمهم



 141نفحات الالهوت ص

 *اما خاتمه * 

 :است در آن دو بحث

چه داللت دارند كه مستحق لعن  اي از آن و شاره به پاره( اهلل عليها لعنة)ان حال عايشه يدر ب -اول
 1.است

پوشيده نيست كه عايشه بر اميرالمؤمنين خروج كرد و با طلحه و زبير به بصره رفتند و عامل 
كردند و اهل بصره را از المال مسلمانان را تصرّف  اهلل عليه را كشتند و بيت اميرالمؤمنين صلوات
ها مشتبه كردند و اعالم كردند كه  ها بر آن بيرون بردند و كار را با باطل( ع)اطاعت اميرالمؤمنين 

كه طلحه و زبير با  خواهيم خونِ عثمان را بگيريم، و با آن عثمان را كشته و ما مي  اميرالمؤمنين،
 .چه كردند و كردند آناميرالمؤمنين بيعت كرده بودند بيعتشان را شكستند، 

و نزد روايت كنندگانِ اخبار مانند روز روشن است كه طلحه پيشرو و سر مخالفين و حمله كنندگانِ 
نعثل را بُكشيد خدا »: گفت به عثمان بود و عايشه مقدّم و سر ترغيب كنندگانِ به قتلش بود كه مي

 «.كه پيراهنش كهنه شود اهلل را كهنه كرد پيش از آن نعثل را بُكشد كه او سنَت رسول

اند  با اميرالمؤمنين بيعت كرده: مكه رفت و خبر قتل عثمان را به او داده و گفتند( عايشه)وقتي 
اي كه در دل داشت نسبت به اميرالمؤمنين او را واداشت كه بگوشد خونِ  بينيش ورم كرد و كينه

 !!كنم عثمان را طلب مي

اهلل عليه  در آينده با علي صلوات: به زبير فرمود( ص)ه پيامبر اند ك نقل كرده( عُمَري)شيعه و سنّي 
 .كني جنگي و به او ظلم مي مي

هاي حَوْاَبْ بر او  كدام يك از شما صاحب شتر اَرْيَبْ هستيد كه سگ: هايش فرمود به زنو پيامبر 
 .جنگد و ظالم به او است كنند كه با علي مي پارس مي

رسيد از مدينه با ( ع)وقتي خبرشان به علي . داستانِ جَمَل آشكارتر از اين است كه محتاج بيان باشد
 :نزديك بصره رسيد به طلحه و زبير نوشتها رفت، چون  لشكري به سوي آن

ها به سوي من آمدند و خواستند با  دانيد كه من از پي مردمان نرفتم تا آن اما بعد شما هر دو مي»
و شما در آن گروه بوديد كه بيعت كردند، و شما با زور و با . كنند نپذيرفتم تا ناچارم كردند من بيعت

ي بيعت نكرديد، اگر در حال اطاعت بيعت كرديد بر شما به سوي خداي  غرضِ حاضر و آماده

                                                           
أليف ت« نقش عايشه در تاريخ االسالم»ي ملعونه به كتاب  هاي عايشه جهت مطلع شدن از كارها و دشمني) - 1

 (.عالمه سيّد مرتضي عسكري كه با استفاده از مدارك عامه در سه جلد چا  شده رجوع فرمائيد
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راهي به ضرر با كراهت بيعت كرديد خود ( منافقانه و)و اگر  چه بر آن هستيد، عَزَّوَجَلَّ گوارا باد از آن
 .خود باز كرديد كه طاعت را ظاهر و نافرماني را پنهان نموديد

را ( بيعت)اي زبير از دليرانِ قريشي، و تو اي طلحه شيخ و پيشواي مهاجريني، نپذيرفتن شما اينكار 
كه  تر بود از بيرون رفتنتان از آن پس از اقرارتان به آن، و اما اين كه داخل شويد وسيع پيش از آن

ام ميان من و شما كساني از اهل مدينه باشند كه از من و شما تخلّف  گوئيد من عثمان را كشته يم
 .پذيرد سپس بر هر شخص همان مقدار الزم است مي. كردند

ها صاحبان خون اويند، شما دو  گوئيد مظلوم كشته شده آن كه شما مي اين فرزندان عثمانند اگر چنان
اش بيرون  را از خانه( عائشه)بيعت كرديد و آن را شكستيد و مادرتان نفر از مهاجرينيد كه با من 

 «.و خداي براي شما كافي است و السَّالم. كه خدا امر كرده در آن قرار بگيرد آورديد با آن

خواهي  است در حالِ معصيت خدا و رسول بيرون آمده و چيزي را مي تو از خانه»: و به عايشه نوشت
خواهي كه مردي از بني اميّه است و تو زني  اي خون عثمان را مي پنداشته. كه به تو مربوط نيست

رسد كه فرمانده  كار واداشته، زن را چه مي هستي از بني تيم بن مرّة، به من خبر بده چه تو را به اين
چه تو را در اين بالء كشانده و به اين معصيت واداشته گناهش  به جان خودم سوگند آن! لشكر باشد؟

تو خشمگين نشدي تا به خشمت واداشتند و هجوم نياوردي تا به . ش از كشندگان عثمان استبي
ات را بر خود بپوشان، و  ايت بازگرد و پردع هجومت كشاندند، خدا را رعايت كن  اي عايشه و به خانه

 .«السّالم

اي پسر ابي طالب كار باالتر از عتاب است ما هرگز به طاعت تو باز »: به سوي او بازگشت پاسخ
 «.خواهيد بكن والسَّالم گرديم هر كار مي نمي

جنگِ تو جنگِ با : فرمود( ع)به علي ( ص)نقل كرديم كه پيامبر ( هاي گذشته در فصل)تر  ما پيش
 .من و مسالمتت مسالمتِ با من است

دارد تو را مگر  دوست نمي: به علي فرمود( ص)اهلل  اشخاص زياد روايت شده كه رسول و از طُرُق و
توز  كه پنداشته مرا دوست دارد و با تو كينه گويد آن مؤمن و با تو كينه ندارد مگر منافق، دروغ مي

 .است

را زي. ترين ستمي است كه موجب استحقاق لعن، بلكه موجب كُفر است پس به ناچار اين كار زشت
 .جنگِ با خداست و محارب با خدا كافر است

گويند  كه مي چنان!! بگويند جنگ با خدا از راه اجتهاد جايز است( عامه)كه اهل سنت  آري مگر اين
. از روي اجتهاد جنگيدند( اهلل عليه صلوات)با علي ( اهلل عليهم لعنة)عايشه و طلحه و زبير و معاويه 
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اجتهاد مسائل  آنقدر آشكار است كه نياز به رد ندارد، زيرا مناطِ( قاداجتهاد و اعت)زيرا رسوائي اين 
اهلل  شود با علي صلوات چگونه مي  اي اتست كه دليل قاطعي از كتاب و سنّت براي آن نباشد، ظنّيه

 !اش هست با اجتهاد جنگيد؟ عليه با آن همه رواياتي كه درباره

صريحاً كه شما ظالميد چه جائي براي اجتهاد  به همين جنگندگان فرمود( ص)كه پيامبر  با آن
 .حياترينشان كم خِرَدترين مردمانِ روي زمينند و بي( عامه)لكن اهلِ بدعت ! ماند؟ مي

و اين باطل . گفته شده زبير توبه كرد و از جنگ خارج شد و به هيچ يك از دو طرف نپيوست
ني بيرون رفتن و داخل شدن در طاعت زيرا حقيقت توبه، از معصيت و نافرما. بودنشان آشكار است

كه  آن( براي هدايتِ)كه نافرمانيش كرده و روشن كردنِ گمراهي  است و اظهار پشيماني در برابر آن
ها وارد شده و  كه جنگ برپا، و آتش فتنه روشن، و شبهه در دل بعد از اين. او را يه گمراهي كشانده

در حالي كه به لشكر هم ! )اي است؟ ند چه توبها لشكر برابر هم صف كشيده و به جنگ پرداخته
 (.اعالنِ پشيماني ننموده

ي تهمتي كه به او زده  خردان بگويند كه شيعه عايشه را به واسطه و بي( عامه)شود اهلِ بدعت بسا 
انگيزي است كه به  دانند كه منظور ما اين نيست، بلكه فتنه ها بيشترشان مي كنند و آن لعن مي 1شده

كه اصحاب ما چنين چيزي را كه لطمه به آبروي  و حاشا. رسم و روشِ دشمنان دين به كار بردند
رآنِ عزيز با كه ق بود، و حال آن اش نمي گه قرآن هم درباره پيامبر بزند بپذيرند و بگويند، به فرض آن

 .بياني بليغ به آن ناطق است

گويند در حالي كه پيامبر را از لحاظِ خانوادگي و پدران منزّه از  چگونه اصحاب ما چنين چيزي مي
به همسرهايش، آري اين سخن اليقِ اهلِ عناد ( زشتي)دانند تا چه رسد نسبت  رذائل اخالقي مي
 .جا به مالحظاتي نگويند است اگرچه اين

مذاهب را به چهار تَن ( عامه)دانند كه اهل سنّت  تمام كساني كه از شرعيّات مطّلعند مي -دومبحث 
 .احمدبن حنبل -شافعي -مالك -اند؛ ابوحنيفه از فقهاشان منحصر كرده

اند و فقط  اند بر همه تقليدِ اين چهار نفر را و عموماً مردمان را از اجتهعاد منع كرده و واجب كرده
ش مانند هايند يا اجتهاد اند و ديگران از مردمان مقلّدين آن نحصر به اين چهار نفر كردهاجتهاد را م
اند،  گردد، دليلي هم براي اين اختراعشان نقل نكرده ها باز مي ها كه در حقيقت به تقليد آن اجتهاد آن

                                                           
اند اين  چه را محقّقين اهلِ حق گفته لكن آن. ي نور آمده و تفصيلش در تفسيرها هست داستانِ افك در سوره - 1

 .مترجم -.ي قبطيه است به محلّش رجوع فرمائيد ي ماريه نسبت درباره
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خدا و سنت  و صريحِ كتاب! بكر و عُمَر عادتشان است كه ابي شان باشد چنان و اگرچه حديثِ جعلي
 .دليلِ بر بطالنِ آن است( ص)رسول اهلل 

كه دليل « 122/توبه -فَلَوال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوا في الدّين»قول تعالي : اما كتاب
آيا چه چيز مقتضي . وجوب كفائي اجتهاد است و تفاوتي ميان اشخاص و زمان و مكان نيست

 .ها تقليد؟ ها است و بر غير آن اد منحصراً به آنتخصيص اجته

هركه اجتهاد كند و اصابت به حق كند دو اجر دارد و »اند كه پيامبر فرموده  اجماع كرده: و اما سنّت
 .مَنْ از ادواتِ عموم است كه شامل همه است« هركه در اجتهادش خطا كند يك اجر

خود به ( عامه)چه دليل دارند؟ لكن اهل سنّت آيا براي اين تخصيصِ زشت كه بطالنش واضح است 
 .برند كار نمي

كه بيان  و حال آن. اند كه كشي با اين اجماعشان مخالفت كند هركه باشد كه منع كرده ديگر آن
 .ها نيست كرديم كه آيه و حديث دئاللت دارند كه اجتهاد منحصر به آن

شود و آن  ت شامل مخالفينشان از شيعه ميكه اجماع حجّت اس اند بر اين و حديثي كه روايت كرده 
ها معترف  و شيعه داخلِ در امّتند زيرا آن« ال تجتمع امّتي علي الظّالل»: اين است كه پيامبر فرمود
كار نزد  كه معظم مخالفتِ شيعه با اجماعشان در امامت است، و اين چه آن. به اشالم شيعه هستند

ها، كه مخالفش  كي از مسائل شرعيّه فرعيّه است نزد آنها آسان و سبك است زيرا امامت هم ي آن
 .اند ها تصريح كرده كه بسياري از آن نه كافر است و نه فاسق، چنان

كه به گمانشان گواهي اهلِ بدعت  كنند با آن شيعه را قبول نمي كه روايت و از عجائب افترائشان اين
 .آميز نباشد كفر كنند اگر بدعتِ را قبول مي

كه  تر از اين اين تر است، بلكه مهم رقي است ميان شهادت و روايت؟ بلكه باب روايت وسيعآيا چه ف
ها يك درصد هم از روايات اهل بيت نخواهي  و اخبارشان را رسيدگي كني در آن( عامه)اگر رواياتِ 

( رنگكالغ رنگا)هايشان مانند غُراب اعصم  اهلل عليهم در كتاب بلكه روايات اهل بيت صلوات! يافت
 .كمياب است، با آن مقامِ زهد و علم و تقوي و فهم و مقدَّم بودن بر ديگران در بسياري از فضائل

 !!دهند دانند و با ديگران تميزشان نمي را نمي( ع)شان نام ائمه  بلكه بسياري

ر ها هم كه د بن عقبه و مانند اين بن شعبه و وليد ها را در رديف ابوهريره و مغيرة شگفتا كه آن
 !!پردازي و تعدّي از حدود و ضايع كردن حقوق معروف، قرار ندادند زبانشان مشهورند، و به دورغ
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دارند  بلكه اگر كسي به زبانش يك تَن از اهل بيت را ياد كند از هر طرف او را با نگاهِ تند باز مي
ي  و نشانهآيا اين كارها نزد خردمند منصف، عالمت !!! كه گوئي سخنِ كُفري گفته است چنان

ها  اهلل عليهم و بغض و كينه و دشمني و ستم نسبت به آن انحرافشان از اهل بيت رسالت صلوات
 نيست؟

ها روايت  اهلل عهليهما را مانند ابوحنيفه قرار داده از آن در حالي كه راضي نشدند باقر و صادق صلوات
 !!كنند كه دو مرتبه ابوحنيفه را از كفر توبه دادند

 .دادند كه از بعضي مشايخشان شنيدم هائي است كه به شافعي مي جمله نسبتها از  اين

اي ديگر از فقهائشان سخناني نقل شده كه انسانِ با انصاف شرم دارد كه در  از ابوحنيفه و پاره
اهلل عليه  صادق صلواتها بگويد امام  كه اگر كسي به آن مجلسِ علم و فضل آن را اظهار كند با آن

 !!كه گوئي از اين دين نيست دهند چنان نش را انكار نموده نسبت بدعت به او ميچنين گفت سخ

كه  اند و در مقام اين ها دينشان را از پيروي كتاب و سنّت نگرفته اين خود برهان قاطعي است كه اين
قدر سزاوارند به سخن سيّد مرتضي  اند، و چه ثمربخش در آخرت باشد نبوده( اعتقادات و عباداتشان)

 .كه حُكم كرده است به كُفرِ هر كس كه مخالف باشد با اين حقّي كه به آن اشاره كرديم

داشته  جا رسيد كه آرزوي ما بود، به طور اختصار به همين مقدار عنان قلم را نگه و چون سخن به اين
ي كه ما ي قدس حقّ تعال چه ابتدا كرديم از نشر ستايش و مدايح شايسه دهيم به آن و آن را پايان مي
در ي انصاف  ي آراءِ اهلّ باطل و پيروِ راهِ دوستانش قرار داد، كه با ديده را از هم پاشنده

 .ها بنگريم و هجوم دشمنانش را دَرهَم شكنيم گذاري بدعت

ي مَلِك علّام از مردمان محمد و آل و عترتِ بلند  و اعالن كنيم درود و سالم و تكريم بر برگزيده
 .و سالمه عليهم، و لعن و رسوائي براي دشمنانشان تا روز قيامتاهلل  مقامش صلوات

ها بميراند و از شيعيان و  و طريقِ آن( آل محمد)و با حالِ تضرّع از او خواستاريم كه ما را به راه 
و . پيروانشان قرار دهد در دنيا و آخرت، و هنگام ديدارش به ما عنايتي فرمايد كه ديده را روشن كند

مان  و از گناهان. و در شبِ تنهائي و وحشتِ غريبي مونس ما باشد. فلت بيدار فرمايداز خوابِ غ
 .بگذرد

ي فقير به اَجْرها و كَرَم خدا در حالِ اعتراف به گناه و عيبِ  از نوشتنِ اين مجموعه فارغ شده بنده
چه  به آن كه خدا برساند او را« عبدالعالي{ حسين فرزند}عليّ فرزند »خود در نهاني و آشكار 

 .آرزومند است و به كسي كه از او راضي است ملحق كند
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اهلل  از هجرتِ نبوي صلوات( 117)الحرام سال نهصدوهفده  ماه ذيحجّة( 16)شب جمعه شانزدهم 
الرّضا عليه و علي آبائه و اوالده المعصومين افضل  بن موسي عليه و آله در مشهد امام ثقلين عليّ

 .در حال درود و تسليم و ستايشالصّلوات و التّسليمات 

خداي تعالي و اولياء كرامش را سپاسگزارم كه با  ي هيچ نيرزنده، ي شرمنده و اين بنده:( مترجم گويد)
ي اين كتابِ پُر نور موفورالسّرور در مشهدِ موالنا  ناراحتي چشم و اعصاب موفّقم فرمود به ترجمه

شنبه  ئه و اوالده التّحيّة و السّالم كما يليق در صبح سهبن موسي الرّضا عليه و علي آبا المرتضي عليّ
از هرجت نبوي عليه و علي عترته ( 1443)ماهِ مباركِ رمضان سال هزارو چهارصد و سه ( 1)نهم 

 .التّحية و السّالم حامداً مصلّياً معترفاً بالتّقصير والحمدهللِ ربّ العالمين

ابيها و بعلها و بنيها الصّلوات كه از او در ي زهرا عليها و  اهلل فاطمه اي تقديم وليّة و اين را هديه
 .ترجمه ياري خواستم و ياريم فرمود، به اميد پذيرش قرار دادم

 *« واهلل الموفّق للصّواب»* 

 *« والحمدهلل اواّلً و آخراً و ظاهراً و باطناً»* 

 ( *ابوتراب هدائي -ي آل علي بنده* )

( *ق. هر  1443* )  

  

 ل و فُؤاد و روح و دلش صيقلي بُوَدعق  به مهر علي مُنجلي بُوَد آن را كه جان

 خاطر ز بُغضِ دشمنِ وي مُمتَلي بُوَد  آرامِ خاطرش زِ والي حبيبِ اوست

 آئينِ كفر كيشِ عدم، بَد دلي بُوَد  اَمن و يقين و صدق، رهِ پيروانِ اوست

 و از نور او روانِ محبّان جلي بُوَد  كده است خاطرِ بدخواهِ فاطمه ظلمت

 خواهند از او زِ آتشِ دوزخ ولي بُوَد  كه روزِ جزا مجرمان، خالآن مالكي 

 باشد كه در طريقِ صفا مُنجلي بُوَد  چون خواستند نامِ مرا دوستانِ من

 ي آل علي بُوَد از روي صدق بنده  يك را فزود و آل نبيّ را ستود و گفت
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بن موسي الرّضا عليه آالف التّحية و  به ياري و توفيقِ ربّ عااميان و عنايت و الطافِ اَباالْحَسَن عليّ* 
ي مترجم به پايان رسيد، اميد است مورد قبول درگاه  الثّناء تصحيح و مطابقت اين كتاب با نسخه
د و والدينم و مترجمِ محترم ي توفيقات و آمرزش خو حضرت ولي عصر اَرواحَنا فِداه قرار گيرد و ادامه

 .الشّأن را از خداي متعال خواستارم و مؤلّف عظيم

 .دائِهِمْ اَجْمَعينلَعْنَةُ اهلل عَلي اَعْ وَالّحَمْدهلُلِ رَبِّ الْعالَمين وَ صَلَّي اهللُ عَلي سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهرين وَ

 «فَيا رَبَّ عَجَّلْ في ظُهُورٍ إمامِنا»

 *سْمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحيم بِ* 

 *« لعنت نمودن ابوبكر و عُمَر و پيروانشان تا روز قيامت واجب است»* 

 :فرمودند( ص)پيامبر گرامي اسالم 

برترِ   يا علي تو امير مؤمنان، پيشواي متّقيان، سَرور اوصياء، وارث علم پيامبران، بهترين صدّقان،
 .باشي عالميان، جانشين انيباء، ميي نساء  پيشينيان همسر سيّده

ي مردم خواهي بود، هر كس قبولِ واليتِ تو را  يا علي تو موالي مؤمنان، و حجّت بعد از من بر همه
 .باشد نمايد سزاوار بهشت خواهد بود، و هر كس مُنكِرِ تو باشد مستحقّ دوزخ مي

اي  ي جهانيان انتخاب نمود، اگر بنده به نبوّت برانگيخت، و مرا برهمه ما راكه  يا علي سوگند به آن
كه واليتِ تو و  گيرد مگر آن خداي متعال را هزار سال عبادت نمايد مورد پذيرشِ حق قرار نمي

شود مگر همراه با بيزاري و برائت از  و واليت تو پذيرفته نمي  ي از فرزندان تو را دارا باشد، ائمّه
اين مطلب را جبرئيل به من خبر داده است، پس هر كه ي از فرزندانت، و  دشمنان ائمه ودشمنانت 

 .خواهد بپذيرد و هركه خواهد انكار نمايد

 (63و  111ص  27بحاراألنوار ج )

 بسياردعائي است ( اهلل عليهما در لعن دو بت قريش، ابوبكر و عُمَر لعنة)دعاي صَنَمي قُرَيش 
وارد شده توسط آن دو بتِ لعنت شده بر  هاي اي از مصيبت و خالصه)ن و عظيم المنزله  الشأ رفيع

اهلل عليه روايت كرده و  ابن عباس آن را از اميرالمؤمنين علي صلوات(( ع)اسالم و اهل بيت اطهار 
ي اين دعا  وابِ خوانندهث: خواندند و فرمود نماز خود مي گفته است كه آن حضرت اين دعا را در قنوتِ
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به جنگ بَدْر و اُحُد و حُنَيْن رفته باشد و در ركابِ آن ( ص)مِثل كسي است كه با پيغمبر اكرم 
 (.و دشمنان اسالم)حضرت يك ميليون تير انداخته باشد به كفّار 

 :دعا اين است

 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

وَ }كَيْها و ابْنَهِما طاغوتَيْها وَ اِفْيْها و جِبْتَ الْعَنْ صَنَمي قُرَيْشٍ وَ اَللهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ
جَحَدا اِنْعامَكَ وَ عَصيارَسولَكَ وَ قَلَّبادينَكَ وَ حَرَّفا كِتابِكَ  اَنْكَرا وَحّيَكَ وَ اللَّذينِ خالَفا اَمْرَكَ وَ{ ابْنَتَيْمِما

  عادَيا اَوْلِيائَكَ و اَلْحَدا في آياتِكَ وَ ئِضَكَ وَاَبْطَال فَرا عَطَّال اَحْكامَكَ وَ اَحَبّا اَعْدائَكَ وَ جَحَدا آالئِكَ وَ وَ
اَتْباعَهُما  وَ{ وَ اَنْصارَهُما}اَللّهُمَّ الْعَنْهُما . {اَضَرّا بِبِالدَكَ وَ}اَفْسَدا عِبادَكَ  خَرَّبا بِالدَكَ وَ والَيا اَعْدائَكَ وَ

اَلْحَقا سَمائَهُ بِاَرْضِه  نَقَضا سَقْفَهُ وَ رَبابَيْتَ النَّبُوَّةِ وَرَدَ ما بابَهُ وَمُحِبّيهِما فَقَدْ اَخْ اَشْياعَهُما وَ اَوْلِيائَهُما وَ وَ
قَتَال اَطْفالَهُ و اَخْلَيا مِنْبَرَهُ مِنْ وَصِيَّهِ  عالِيَهُ بِسافِلِه و ظاهِرَهُ بِباطِنه و اسْتَأْصاَل اَهْلَهُ و اَبادا اَنْصارَهُ َ وَ
خَلَّدْهُما في سَقَرْ و ما اَدْريكَ ما سَقَرُ ال  حَدا اِمامَتَهُ و اَشْرَكا بِرَبِّهِما فَعَظِّمْ ذَنْبَهُما وَوارثِ عِلْمِه وَ جَ وَ
 .قي و ال تَذَرُتُبْ

وَلَّوْهُ وَ وَليٍّ آذَوْهُ و  اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ بِعَدَدِ كُلِّ مُنْكَرٍ اَتَوْهُ و حَقٍّ اَخْفَمْوهُ و مِنْبَرٍ عَلَوْهُ و مؤمِنٍ اَرْجَوْهُ مُنافِقٍ
شَرٍّ آثَروهُ وَ دَمٍ   اَثَرٍ اَنْكَروهُ وَ فَرْضٍ غَيَّروهُ وَ طَريدٍ آوَوْهُ و صادِقٍ طَرَدُوهُ و كافِرٍ نَصَروهُ و اِمامٍ قَهَرُوهُ وَ

عُوهُ وَ سُحْتٍ اَكَلوهُ و خُمْسٍ اسْتَحَلُّوهُ و فَيْيءٍ اقْتَطَ َخَيْرٍ بَدَّلوهُ وَ كٌفْرٍ نَصَبُوهُ و اِرْثٍ غَضَبُوهُ وَ اَراقُوهُ و
 خانوهُ باطِلٍ اَسَّسوهُ وَ جورٍ بَسَطُوهُ و نِفاقٍ اَسَرُّوهُ وَ غَدْرٍ اَضْمَروهُ وَ ظُلْمٍ نَشَروهُ وَ وَغْداٍ اَخْلَفوهُ وَ اَمانٍ

ضِلْعٍ دَقُّوهُ وَصَكٍّ مَزَّقُوهُ وَ  قُوهُ وَ جنينٍ اَسْقَطوهُ وَحرامٍ اَحَلّوهُ وَ بَطْنٍ فَتَ عَهْدٍ نَقَضُوهُ و حَاللٍ حَرَّموهُ وَ وَ
 .كِذْبٍ دَلَّسوهُ و حُكْمٍ قَلَّبوهُ وَ{ و اِمامٍ خالَفوهُ}شَمْلٍ بَدَّودُهُ وَ عَزيزٍ اَذَّلوهُ و ذَليلٍ اَعَزّوهُ و حَقٍّ مَنَعوهُ 

و }اَحْكامٍ عَطَّلوها  ةٍ تَرَكوها و سُنَّةٍ غَيَّروها و رُسوهٍ مَنَعوها وَاَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ بِكُلٍّ آيَةٍ حَرَّفوها و فَريضَ
و بَيْعَةٍ نَكَسوها و دَعْوي اَبْطَلوها وَ بَيِّنَةٍ اَنْكَروها وَ حيلَةٍ اَحْدَثوها وَ خيانَةٍ اَوْرَدوها { اَرْحامٍ قَطَعوها

وَ شَهاداتٍ كَتَموها وَ وَصيَّةٍ ضَيَّعُوها { وَ أَمانَةٍ خانوها}لَزِموها  اَزْيافٍ َدِبابٍ دَحْرَجوها وَ عَقَبَةٍ اِرْتَقوها و وَ
 .{وَ اَيْمانِ نَكَثوها}

عَ لِاَمَدِه و ال نَفاذَ اَلّهُمَّ الْعَنْهُما في مَكْنونِ السِّرِّ و ظاهِرِ الْعَالنِيَةِ لَعْناً كَثيراً اَبَداً دآئِماً دآئِباً سَرْمَداً ال انقِطا
. الْمُسَلِّمينَ لَهسم مُحِبّيهِمْ و مَواليهِم وَ اَنْصارِهِم وَ لِاَعوانِهِم وَ ال يَروحُ آخِرُهُ لَهُمْ وَ ه لَعْناً يَغْدُوا اَوَّلُهُ وَلِعَدَدِ
پس چهار مرتبه . هِمَْالْمْقْتَدينَ بِكَالمِهِمْ وَ الْمُصَدِّقينَ بِاَحْكامِ النّاهِضينَ باِخْتِجاجِهيمْ و الْمائِلينَ اِلَيْهِمْ وَ وَ
 :بگو

 .اَلَّهُمَّ عَذِّبْهُمْ عَذاباً يَسْتَغيثُ مِنْهُ اَهْلُ النّارِ آمينَ رَبَّ الْعالَمينَ
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***** 

 آلِ مُحَمَّدٍ وَاليَتِ مُحَمَّدٍ وَ اَلُّهَمَّ ما مَنَنْتَ بِهِ عَلََّ مِنْ وَاليَتِكَ وَ

 .الْعاليمين صَلَواتُكَ عَلَيْهِمْ اَجْمَعين آمينَ يا رَبَّ

***** 
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اهلل عيله تنظيم شده و اضافات از  شيخ كفعمي رحمة« مصباح»ي  اين دعاي شريف بر اساس نسخه
 .قرار گرفته است} { نُسَخِ ديگر داخل كِروشه 

چ رحلي، تصحيحِ استاد  552ص  -كفعمي« بلد االمين»چ رحلي؛  552ص  -كفعمي« مصباح»در 
ي علويّه و  صحيفه»ي عربي  ، وو در نسخه264ص  85چ ايران ج « بحاراالنوار»غفاري؛ علي اكبر 

هاي  اي از دعاها و مناجات بن صالح سماهيجي كه مجموعه تأليف عبداهلل« ي مرتضويه تحفه
      .باشد  عليه است، موجود مياهلل اميرالمؤمنين علي صلوات

دارد ولي در بيزاري از  فالن كس شما را دوست مي: عرض كردند( ع)صادق به حضرت  -33)
دارد  ئيد كسي كه مدعي است ما را دوست ميوگ هيهات دروغ مي: دشمنانتان ضعيف است، فرمود
 .جويد ولي از دشمنان ما بيزاري نمي
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